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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 18/2020-CADMAL

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO que a servidora Marise Ivete Wottrich Bocardi, matrícula 

7097, gestora judiciária da Secretaria da Sexta Vara da Comarca de Alta 

Floresta, estará em treinamento na Escola dos Servidores no período de 

09 a 13/03/2020; CONSIDERANDO a necessidade de se designar servidor 

para substituí-la neste período;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a Servidora SIMONE APARECIDA LINARES, matrícula n. 

12.474, para exercer as atividades inerentes ao cargo de Gestora 

Judiciária Substituta – FC – da Secretaria da Sexta Vara desta Comarca 

durante o período de ausência em face de treinamento da Gestora 

Judiciária (no período de 09 a 13/03/2020).

 P. R. I. Cumpra-se.

 Alta Floresta-MT, 09 de março de 2020.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001126-69.2020.8.11.0007
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001126-69.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: MARIO 

PIRES Vistos. 1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das custas 

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

respectivos comprovantes, sob pena de cancelamento da distribuição da 

inicial. 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE 

e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o 

necessário.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002389-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA - ME (EXEQUENTE)
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VALTER STAVARENGO OAB - MT11665-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO STAVARENGO OAB - 455.668.369-68 (REPRESENTANTE)

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUETONIO PAZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico 

que decorreu o prazo e a parte executada, devidamente intimada, 

consoante expediente n° 2986116, não comprovou o adimplemento do 

débito. Alta Floresta/MT, 7 de agosto de 2019 Assinado digitalmente 

Gestor(a) judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000414-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CHICALE JUNIOR (AUTOR(A))

ELAINE APARECIDA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO MACHADO ROSA (REU)

IVAHIR RODRIGUES MARQUES JUNIOR (REU)

Outros Interessados:

SAMUEL (CONFINANTES)

MARCELINO (CONFINANTES)

 

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

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

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça vinculada ao presente 

expediente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002389-73.2019.8.11.0007
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JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002389-73.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA - ME REPRESENTANTE: 

ROBERTO STAVARENGO EXECUTADO: SUETONIO PAZ Vistos. A parte 

exequente pretende a constrição de ativos financeiros de propriedade da 

parte executada, a fim de assegurar o cumprimento da obrigação objeto 

da lide. Ao id. 22395262 a exequente informou que o executado 

devidamente intimado do indeferimento do parcelamento, bem como, para 

que pagasse o remanescente da dívida no prazo de 03 (três) dias, não o 

fez, haja vista a certidão de id. 22418701 dando conta do decurso do 

prazo para o executado sem manifestação nos autos. Ao id. 28759137 o 

exequente atualizou o crédito exequendo, não qualquer informação ou 

notícia nos autos de pagamento do remanescente da dívida. É o relato. 

Decido. Tendo em vista a que até o momento não sobreveio nos autos à 

informação da quitação do crédito exequendo, o que demonstra a intenção 

da parte executada em não pagar a dívida, DEFIRO o pedido de penhora 

on-line via BACENJUD, sobre eventuais ativos financeiros da parte 

executada SUETONIO PAZ (CPF: 103.686.803-63), no valor de R$ 

3.523,37 ( três mil quinhentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos). 

Com efeito, a penhora como ato indispensável ao feito expropriatório 

reveste-se de inegável interesse público, na exata medida em que serve à 

realização de um direito consubstanciado em título ao qual a lei confere 

eficácia executiva. E esse interesse público exige sejam tomadas todas 

aquelas providências judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já 

definido no título. Em outras palavras, porque a execução do título se 

refere à efetivação material de um direito nele consignado, merece a 

completa atenção do Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita 

efetivação. Diante dessa especial circunstância, entendo que merece 

deferimento o pedido de busca em eventuais contas correntes da parte 

devedora. De acordo com o disposto no art. 835, inc. I, do CPC/15, a 

penhora em instituição financeira é medida precedente às demais. Essa 

forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem 

definida no art. 854 do CPC: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do 

exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 
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instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Dessa 

forma, procedi, nesta data, a penhora online de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do executado (os), limitado 

ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações. Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o (a) executado (a) para que, querendo e, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se nos termos do artigo 854, § 3º, do CPC/15, 

requerendo o que entender de direito. Após o decurso do prazo, o qual 

deverá ser certificado, voltem-me conclusos para as deliberações dos §§ 

4º e 5º do artigo 854 do CPC/15. Em sendo o valor bloqueado irrisório, 

será realizado o seu desbloqueio quando este for absorvido pelo 

pagamento das custas, nos termos do artigo 836 do CPC. Infrutífera ou 

insuficiente à providência, INTIME-SE a parte exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique bens certos e determinados passíveis 

de penhora, sob pena de ser determinado o arquivamento provisório dos 

autos. Por fim, aguarde-se o cumprimento da ordem para análise do pedido 

do SERASAJUD. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004400-75.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CELESTINO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATEL VASSELECHEN (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004400-75.2019.8.11.0007. AUTOR(A): FLAVIO 

CELESTINO DE MIRANDA REU: NATEL VASSELECHEN Vistos. Trata-se de 

ação monitória movida por Flavio Celestino de Miranda em desfavor de 

Natel Vasselechen, ambos qualificados. A inicial veio acompanhada com 

diversos documentos. Em despacho de Id. 24758693 foi determinada a 

emenda da inicial, para que a parte exequente junta-se aos autos 

documentos a fim do autor comprovar sua hipossuficiência. Aportou-se 

certidão de decurso de prazo (Id. 25981626). Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, 

prevê que a assistência jurídica gratuita será prestada àqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos. Neste sentido, vejamos a 

disposição do artigo 98, do CPC/2015: “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”. Pois bem. A regra 

consolidada no artigo supramencionado é relativa, uma vez que, da 

alegada insuficiência de recursos para pagar custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, se admite prova em sentido 

contrário, quando da existência de elementos que infirmam a 

hipossuficiência da parte requerente, podendo, assim, o Juízo pedir 

informações e esclarecimentos à parte interessada. É o que prevê o artigo 

99, § 2º, do CPC/2015: “Art. 99 (...) § 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”. O benefício da gratuidade da Justiça 

destina-se a possibilitar o acesso à Justiça àqueles que não apresentem 

condições de arcar com as despesas sem prejuízo de sua própria 

mantença, ou, de sua família. Admite-se, de outra via, a concessão em 

circunstâncias especialíssimas, quando efetivamente demonstrada com 

provas verossímeis a alegação de insuficiência de recursos para arcar 

com as custas processuais, o que não é o presente caso. Sobre o tema: 

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICÊNCIA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A 

PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2- Embora a Lei nº 1.060/50 admita a simples 

alegação de pobreza para a concessão da justiça gratuita, pode o juiz 

indeferir os benefícios com base nas peculiaridades do caso, se houver 

nos autos elementos que afastem a presunção de miserabilidade. 

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018)” grifei. Os documentos apresentados não comprovam a 

hipossuficiência alegada, assim, oportunizada a requerente a 

comprovação da alegada insuficiência, não restou provada a necessidade 

do benefício. Importa ainda dizer que foi dada oportunidade para a parte 

comprovar sua hipossuficiência, contudo, quedou-se inerte consoante 

certidão aportada aos autos. Portanto, o indeferimento dos benefícios da 

Justiça Gratuita é à medida escorreita a ser tomada, já que a parte foi 

incapaz de convencer este juízo de sua suposta miserabilidade. Por essa 

razão: 1) INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte 

autora. 2) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

PROCEDER ao recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigos 321, parágrafo único e 330, inciso IV, 

ambos do CPC/2015). 3) Após decorrido o prazo assinalado no item “2”, 

com, ou sem atendimento, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS 

para deliberação. CONSIGNE-SE que a inércia quanto ao recolhimento das 

custas acarretará no cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/15). 

Anote-se que a presente decisão observa o disposto no artigo 10 do 

CPC/15. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001038-31.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CLARICE MEYER TAVARES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001038-31.2020.8.11.0007. TESTEMUNHA: NEIVA 

CLARICE MEYER TAVARES REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1) Tendo em vista que 

a inicial preenche os requisitos legais, RECEBO à exordial em todos seus 

termos. 2) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção 

de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que 

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) No mais, não 

obstante o interesse público defendido nas causas em que a Fazenda 

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

judiciais, não há uma discricionariedade ampla por parte do advogado 

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

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

designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 no 

presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação/mediação 

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

manifestem interesse em se comporem. 4) CITE-SE a parte requerida, nas 

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

consignando o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta, nos 

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

artigo 344, todos do CPC/2015. 5) Juntada à resposta ou transcorrido o 

prazo para ela, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte autora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se no que entender de direito, 

inclusive, para fins de impugnação em caso de apresentação de 

contestação. 6) Escoado o prazo do item “5” CERTIFIQUE-SE e INTIMEM-SE 

ambas às partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem as 

provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de presumir-se inexistência de interesse de produção de outras 

provas. 7) Por fim, depois de cumpridas todas as deliberações, voltem-me 

os autos conclusos para as providências que couberem. INTIME-SE a 

parte autora da presente decisão. Certifique-se o que for preciso. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

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

Processo Número: 1000991-57.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KAZUKO IGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO(A))

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

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000991-57.2020.8.11.0007. REQUERENTE: 

KAZUKO IGARI Vistos. Trata-se de alvará judicial aforado por Kazuko Igari 

requerendo o levantamento de eventuais valores existentes em contas 

bancárias em nome do de cujus Tekehisa Igari, ambos devidamente 

qualificados. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Compulsando aos autos, 

verifica-se que embora a certidão de óbito juntada ao Id. 29703536, conste 

que a autora e o de cujus contraíram matrimônio, tal documento serve 

apenas como um indício de prova, eis que tão somente a respectiva 

certidão de casamento original é capaz de comprovar a união entre duas 

pessoas. Aliás, por ser o casamento realizado no exterior (Japão), o 

documento comprobatório deve vir acompanhado de tradução, sendo que 

há que se ter a tramitação na via diplomática, conforme previsão do 

parágrafo único do art. 192 do CPC, de modo que unicamente a tradução 

não possui o condão de comprovar o vínculo sustentado pela parte 

autora. In verbis: “Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é 

obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento 

redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos 

quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por 

via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor 

juramentado.”. Somado a isto, para o recebimento da demanda, um dos 

requisitos primários a ser comprovados é o do vínculo entre à parte autora 

e o falecido e como já dito, não há comprovação satisfatória do vínculo 

nos autos. Ademais, comprovar o matrimônio é essencial para demonstrar 

a legitimidade ativa da requerente, bem como o seu interesse de agir, 

tendo em vista que apenas os herdeiros do de cujus podem demandar 

neste tipo específico de demanda. Porquanto, caso não restem 

demonstrados o interesse de agir ou a legitimidade ativa, nos termos do 

art. 330, incisos II e III, do CPC, a petição inicial será indeferida, desde que, 

é claro, oportunize a parte autora a se pronunciar quanto à suposta 

irregularidade. Não bastasse isso, o art. 320 do CPC prescreve que “A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação”. Conquanto, em análise detida aos autos, como já 

mencionado, não há comprovação fidedigna do matrimônio entre à autora 

e o de cujus. Posto isto, DETERMINO a emenda da inicial, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora junte aos autos o documento 

original de seu casamento, bem como a tradução dele, respeitando o que 

preconiza o parágrafo único do art. 192 do CPC (“documento original 

acompanhado de versão em língua portuguesa tramitada por via 

diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor 

juramentado”), sob pena de ser indeferida a petição inicial, com fulcro no 

art. 320 e 321, parágrafo único, ambos do CPC. CONSIGNE-SE que esta 

decisão observa o art. 10 do CPC. Ultrapassado o prazo, certifique-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003289-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO NISHIKAWA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON GONCALVES MEDEIROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DECIO CRISTIANO PIATO OAB - MT7172/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003289-27.2017.8.11.0007. AUTOR(A): MARIO 

NISHIKAWA REU: EDILSON GONCALVES MEDEIROS Vistos. Trata-se de 

ação de rescisão de contrato c/c despejo c/c cobrança de arrendamento 

rural com pedido de tutela de urgência proposta por Mário Nishikawa 

contra Edilson Gonçalves Medeiros, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. 

Em decisão de Id. 13694626 foi recebida à exordial, sendo indeferido o 

pedido de antecipação de tutela de urgência, bem como designada 

audiência de conciliação. A parte autora informou que interpôs Agravo de 

Instrumento ao Id. 14075456. Tentada a conciliação esta foi inexitosa (Id. 

15234327). A parte requerida apresentou contestação ao Id. 15750200, 

pugnando, em suma, pela improcedência da demanda. Houve impugnação 

à contestação (Id. 16237090). Intimadas para especificarem eventuais 

provas a serem produzidas, a parte autora pleiteou pela produção de 

prova documental, testemunhal e pericial (Id. 18726462), enquanto que a 

parte requerida pugnou pela produção de prova testemunhal, bem como 

pela tomada do depoimento pessoal do requerente (Id. 18750527). Em 

manifestação de Id. 18996237, a parte autora pugnou que o INDEA e a 

Energisa sejam oficiados para prestar informações, bem como cancelar os 

respectivos registros. Sendo que, o pedido foi deferido ao Id. 20168399. 

Juntou-se acórdão referente ao Agravo de Instrumento interposto, sendo 

que este foi improvido (Id. 20173120). O requerido informou que não 

concorda com a alteração do pedido inicial (Id. 20274744). O Indea de Alta 

Floresta-MT respondeu ao ofício (Id. 20645382). De mais a mais, apesar 

de reiteração do ofício, a Energisa não prestou as informações solicitadas. 

Vieram-me os autos à minha conclusão. É o relato do necessário. DECIDO. 

Insta dizer que este juízo ao analisar o pedido de cancelamento da 

inscrição no INDEA e da unidade consumidora do imóvel indicado na inicial, 

considerou que tal pleito se trata na verdade de aditamento a inicial. 

Destarte, tendo em vista que o requerido já havia sido citado, inclusive, 

apresentando contestação, foi determinada sua intimação, para que se 

manifestasse sobre o aludido, tendo o requerido não consentido com o 

aditamento do petitório. Pois bem. Conforme inteligência do art. 329, inciso 

II, do CPC, após a citação e até o saneamento do feito, o requerente 

apenas poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com o 

consentimento do réu. Desse modo, considerando que o requerido se 

contrapôs quanto ao pedido de aditamento, não resta alternativa senão a 

rejeição do pleito de plano. Nesse sentido, a jurisprudência: “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO INPI QUE DEFERIRAM O REGISTRO 

MARCÁRIO DA EMPRESA ESTRANGEIRA - ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS 

APÓS A CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE 

DEMANDADA - PREJUÍZO À DEFESA - NULIDADE. INSURGÊNCIA 

RECURSAL DA REQUERIDA. 1. É vedada a modificação dos pedidos da 

petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu. Precedentes. 

(...) (STJ - AgInt no AgRg no AREsp: 66291 RJ 2011/0176614-0, Relator: 

Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2019, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2019)” grifei. “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - ROL 

TAXATIVO ART. 1.015/CPC - MITIGAÇÃO - APLICABILIDADE - AUSÊNCIA 

DE INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS - NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE 

ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

CONCORDÂNCIA DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE. (...) Nos termos do art. 329, 

II, do CPC/2015, deve ser indeferido o pedido de aditamento da petição 

inicial formulado após a citação, se o réu expressamente o rejeita. (TJ-MG 

- AI: 10000190644930002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

29/10/0019, Data de Publicação: 01/11/2019)” grifei. Diante disso, REJEITO 

o pedido de aditamento e o DECLARO prejudicado a análise dos pedidos 

de cancelamento da inscrição no INDEA e na unidade consumidora do 

imóvel indicado na exordial. Ademais, não havendo outras questões 

preliminares ou prejudiciais de mérito, DECLARO o feito saneado. 1) Em 

prosseguimento ao feito, por entender necessário, DEFIRO a prova pericial 

(perícia topográfica) pleiteada pela parte autora. 1.1) Para a realização da 

prova pericial, NOMEIO a empresa Gheller Perícias e Avaliações S/S Ltda. 

- ME (Av. Dos Tarumãs, n° 1.873, Sala C, Jardim Paraíso, Sinop-MT, CEP 

78.556.102, tel. (66) 3532-1962), para efetuar perícia, a ser realizada por 

perito engenheiro, visando avaliar a área em questão, independentemente 

de compromisso, nos termos do art. 466, do CPC. Ressalve-se que em 

virtude do pedido de produção de prova pericial partir da parte autora, ela 
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será responsável pelo pagamento dos honorários periciais, inclusive, 

DETERMINO que a parte requerente recolha o adiantamento deles. 1.2) 

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

dias, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do CPC. 1.3) 

INTIMEM-SE as partes para apresentarem seus quesitos, e após a juntada 

dos quesitos e só depois dela, INTIME-SE o Sr. Perito para informar o valor 

de seus honorários e atender ao disposto no § 2º do art. 465 do CPC, no 

prazo de 05 (cinco) dias. CONSTE-SE, ainda, do ato de intimação do perito, 

a possibilidade de aplicação do § 1º do art. 468 do CPC (no caso previsto 

no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional 

respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o 

valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo), 

caso o perito deixe de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. 

1.4) Vindo aos autos a proposta de honorários do Sr. Perito, na forma do § 

3º do art. 465 do CPC, INTIME-SE o autor para se manifestar acerca da 

proposta, haja vista que arcará com os honorários periciais. 1.5) No caso 

de discordância, que apresente contraproposta no prazo de 05 (cinco) 

dias, ao que deverá ser INTIMADO o perito para manifestar, 

justificadamente, se concorda, ou não, em igual prazo, podendo 

apresentar nova proposta de honorários. 1.6) Após o cumprimento dos 

itens “1.4” e “1.5”, façam os autos CONCLUSOS para que este magistrado 

possa arbitrar o valor dos honorários (art. 465, § 3º, in fine, CPC). 1.7) 

Após a decisão de que trata o item “1.6”, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

Perito Judicial para designar data, local e horário para início dos trabalhos 

periciais (com tempo suficiente para que a Secretaria de Vara providencie 

as intimações das partes), sendo que desde logo defiro o acesso aos 

autos, para que possa analisar as peças constantes no feito. 1.8) 

Efetuado o agendamento pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as partes quanto a 

data agendada para a realização da prova pericial (art. 474, CPC). 1.9) Por 

conseguinte, caso haja, após a apresentação do laudo pericial, 

INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para apresentarem, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 1.10) O laudo pericial deverá ser 

apresentado em 30 (trinta) dias, a contar da data designada para 

realização da perícia. 1.10.1) O laudo pericial deverá conter a exposição 

do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, indicação do 

método utilizado, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, 

bem como em linguagem simples, indicar como alcançou suas conclusões, 

sendo vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem 

como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico 

do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC). 1.10.2) 

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em 15 (quinze) dias, na forma 

do art. 477, § 1º, do CPC, consignando que o silencio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo. 2) Postergo a análise do pedido 

de produção de prova testemunhal para depois de concluída a perícia 

técnica. 3) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, 

porquanto o presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus 

incisos do art. 373 do CPC. 5) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da 

presente decisão saneadora, inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do 

CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005614-04.2019.8.11.0007

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:

PAMELA CARINA DE SALES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1005614-04.2019.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

PAMELA CARINA DE SALES Vistos, etc. A respeito do alegado na 

contestação de ID 29014385, intime-se a parte autora para réplica. Por 

ora, não vislumbro a alegada perda do interesse processual, em razão da 

possibilidade de vencimento antecipado da integralidade do débito em caso 

de mora. Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta/MT, 4 de março de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001136-16.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. (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).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001140-53.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (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: 1001140-53.2020.8.11.0007 

AUTOR: APARECIDO PEREIRA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. APARECIDO PEREIRA DA SILVA 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 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. Ademais, constato que o valor atribuído à causa 

encontra-se em desacordo com a previsão legal, conforme preceitua o art. 

292, § 2º, do Código de Processo Civil. Diante disso, com fulcro no § 3º do 

mesmo códex, corrijo-o de ofício, fixando o valor da causa no montante de 

R$ 12.540,00 (doze mil, quinhentos e quarenta reais). Trata-se de pedido 

de tutela de urgência visando ordem judicial para compelir o requerido à 

restabelecer o 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. 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 
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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, 6 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002183-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIR MARIA GREGORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002183-30.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: CLEDIR MARIA GREGORIO EXECUTADO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de cumprimento 

de título executivo judicial em demanda aforada contra o Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS para a consecução de créditos de natureza 

previdenciária. Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo 

Civil, a pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss. 

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução. Deve a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações na distribuição, inclusive na capa 

dos autos e certificar eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Não 

apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do valor 

indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC. Havendo impugnação pelo 

INSS, vistas à parte exequente para manifestação nos autos, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 6 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005333-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005333-48.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE RIBEIRO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Recebo a inicial e a sua emenda. JOSÉ 

RIBEIRO DA SILVA 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 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. Ademais, constato que o valor 

atribuído à causa encontra-se em desacordo com a previsão legal, 

conforme preceitua o art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil. Diante 

disso, com fulcro no § 3º do mesmo códex, corrijo-o de ofício, fixando o 

valor da causa no montante de R$ 12.540,00 (doze mil, quinhentos e 

quarenta reais). 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 há nos autos apenas um laudo 

médico acostado, não sendo peremptório a comprovar a incapacidade 

para o trabalho, haja vista tratar-se de prova médica produzida 

unilateralmente pela parte autora. Ademais, para fins da tutela antecipada 

pretendida, não é admissível início de prova material quando não 

corroborada por prova testemunhal para reconhecimento 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. AUXÍLIO DOENÇA. 

REQUISITOS. TRABALHADOR RIRAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 
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PROVA TESTEMUNHAL. CARÊNCIA. INCAPACIDADE LABORAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E 

STJ. TUTELA ANTECIPADA. 1. São três os requisitos para a concessão 

dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o 

cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; 3) a 

incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por 

invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 2. Para fins de reconhecimento 

do exercício da atividade rural, é pacífica a jurisprudência no sentido de 

que, em se tratando de segurado especial (art. 11, inciso VII, da Lei nº 

8.213/91), é exigível início de prova material, corroborado pela prova 

testemunhal, a comprovar a atividade rural da parte autora. 3. Critérios de 

correção monetária e juros de mora, conforme decisão do STF no RE nº 

870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR, DJE de 

20-03-2018. 4. Mantida a antecipação de tutela, pois presentes os 

requisitosexigidos para o deferimento da tutela de urgência seja na forma 

do CPC/73 ou no CPC/15. (TRF-4 - AC AC 5037961-18.2017.4.04.9999, 

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Julgamento: 28/09/2018, 

TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 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. 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, 6 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004173-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SELMAR REIJANE LOPES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004173-22.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

SELMAR REIJANE LOPES DE CARVALHO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo prazo inicial de três meses, aguardando o 

desfecho da ação autônoma n. 1000042-60.2020.8.11.0095, em trâmite na 

comarca de Paranaíta, que visa a apreensão do bem indicado na exordial, 

o que faço com fulcro no art. 313, V, a, do CPC. Decorrido o aludido prazo, 

intime-se a parte requerente para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias. Alta Floresta, 6 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000514-73.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO ALVES CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000514-73.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: 

EDVALDO ALVES CARDOSO Vistos, etc. Defiro o pedido de suspensão 

lançado na derradeira petição, contudo, suspendo a ação apenas pelo 

prazo de 01 (um) ano, contados da ciência da parte exequente, de acordo 

com o previsto no §1º do art. 921 do CPC. Decorrido o aludido lapso 

temporal, não havendo manifestação da parte exequente, 

independentemente de nova intimação, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, nos termos do §2º do art. 921 do CPC, onde deverá 

permanecer pelo prazo de até 05 (cinco) anos. Havendo decurso de todo 

este tempo no arquivo, intime-se a parte exequente para manifestação, em 
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até 15 (quinze) dias, quando deverá alegar eventuais causas de 

suspensão ou interrupção da prescrição, bem como requerer as 

providências que reputar cabíveis (art. 921, §5º, do CPC). Após, 

voltem-me conclusos. Alta Floresta, 6 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001149-15.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA FERNANDES LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (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: 1001149-15.2020.8.11.0007 

AUTOR: MARIA BENEDITA FERNANDES LEMES REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. MARIA BENEDITA 

FERNANDES LEMES ajuizou ação de concessão de aposentadoria por 

tempo de contribuição especial, comum e rural, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Sustenta a autora preencher os 

requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado. Juntou 

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

Justiça. 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, 6 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001154-37.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA RIBEIRO GUIMARAES (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: 1001154-37.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE MARIA RIBEIRO GUIMARAES REU: 29.979.036.0001-40 - 

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

MARIA RIBEIRO GUIMARAES ajuizou ação previdenciária de concessão de 

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 aposentadoria por invalidez 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 restabelecer o 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. 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, 6 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005543-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005543-02.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação 

previdenciária visando a concessão do benefício de prestação continuada 

ajuizada por Antônia Gomes De Oliveira em face do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social, alegando, em síntese, que é portadora de 

enfermidade que a deixou incapacitada para o trabalho, necessitando do 

benefício pleiteado por força do disposto na Lei nº. 8.742/93. Entendendo 

presentes os requisitos, pediu a concessão da tutela de urgência apenas 

na sentença, após a apresentação do estudo social e laudo pericial 

médico. Vieram-me conclusos. É a síntese. Decido. Inicialmente, defiro a 

gratuidade de justiça, por força da presunção disposta no art. 99, §3º, do 

CPC. Quanto ao pleito liminar, denota-se que a autora requereu sua análise 

após a elaboração do laudo médico pericial e estudo social, de modo que a 

tutela provisória não será apreciada neste momento processual. Ademais, 

entendo pertinente promover a imediata produção de provas, com fulcro 

no art. 139, VI, do CPC, visando imprimir maior celeridade ao feito, dada à 

natureza alimentar das verbas pleiteada. 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, 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 residência, se 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. Outrossim, 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 perito judicial o Dr. 

Franthiesco Marassi Zamdon - CRM/MT 8141, 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. Encaminhe-se ao Sr. Perito cópia da inicial, dos quesitos 

apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos e 

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

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

mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). Estabeleço como 

QUESITOS DO JUÍZO: 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 relatório de estudo social e 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 dos laudos, 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 relatório de estudo social e 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. Por fim, façam 

os autos conclusos para as deliberações pertinentes. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta, 5 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002183-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIR MARIA GREGORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Vistos em correição, Defiro os benefícios da 

gratuidade, ressalvando a possibilidade de revogação. Considerando que 

o polo passivo se traduz em autarquia federal, que os procuradores não 

comparecem nas solenidades e que ainda não foi organizada pauta 

concentrada para as demandas previdenciárias, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a autarquia ré, constando as 

advertências da revelia. Não verificando, nesta cognição sumária, a 

presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, 

principalmente no que diz respeito aos elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado, em razão da necessidade de provas 

submetidas ao contraditório, por ora, indefiro o pedido de tutela 

antecipatória. Decorrido o lapso temporal para resposta, intime-se a parte 

autora para, querendo, manifestar em 15 dias. Após, conclusos. Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003839-85.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MONTEIRO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003839-85.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ANTONIA MONTEIRO DO NASCIMENTO REU: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada por ANTONIA 

MONTEIRO DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MÚLTIPLO, ambos qualificados. Aduz a parte autora não possuir 

qualquer relação jurídica com a instituição financeira requerida, todavia, foi 

surpreendida com a negativação de seu nome junto ao cadastro de 

inadimplentes, razão pela qual requer a declaração de inexistência débito, 

indenização por danos morais e exclusão de seu nome do rol dos 

inadimplentes, este último em sede de antecipação de tutela. Postula, 

ademais, inversão do ônus da prova. A antecipação dos efeitos da tutela 

foi deferida sob ID 16213519. Devidamente citada, a empresa requerida 

apresentou contestação sob ID 17978951, suscitando, em preliminar, a 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa. No mérito, sustentou que a autora não comprovou danos 

morais indenizáveis. Pediu a improcedência. Réplica sob ID 18522921, 

reiterando os termos da inicial. Saneado o feito sob ID 23182282, com a 

inversão do ônus da prova. Não foi requestada a complementação de 

provas (ID 29425684). É o relato do essencial. Decido. Atendendo o 

disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, procedo ao julgamento 

antecipado da lide, por ser desnecessária a produção de outras provas. 

Inicialmente, não se nega que a relação estabelecida entre as partes é de 

consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, com 

todas suas regras e princípios norteadores. Assim, ante a 

verossimilhança das alegações autorais, aplico a inversão do ônus da 

prova, com fulcro no art. 6º, VIII do supracitado diploma legal. Pois bem, 

assevera a parte autora não possuir vínculo jurídico com o Banco réu que 

justificasse a restrição em seu nome, devidamente apontado pelo extrato 

de consulta sob ID 15565012, do qual se extrai uma restrição incluída em 

20.5.2017, no valor de R$ 77,37, referente ao contrato nº 

003020039355783J, tendo como credor a parte requerida. A instituição 

demandada, por sua vez, limitou-se a afirmar que a autora não logrou êxito 

em comprovar a existência de danos morais. Compulsando os autos, 

denota-se que a parte autora demonstrou satisfatoriamente a existência 

do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, carreando sob ID 

15565012 o extrato de negativação do seu nome. Assim, incumbia à 

demandada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC, e em razão da inversão do 

ônus da prova, o que não ocorreu, vez que não trouxe aos autos qualquer 

documento que comprovasse a existência de relação jurídica estabelecida 

com a autora, a justificar a inclusão desta no rol dos inadimplentes, 

evidenciado a ilegalidade das cobranças e a inexigibilidade dos débitos. 

Pois bem, para a comprovação da responsabilidade civil, apta a ensejar a 

condenação da empresa ré em indenizar o autor por eventuais danos 

materiais e/ou morais sofridos, faz-se mister a presença dos seguintes 

requisitos: conduta ilícita, dano e nexo causal. Quanto à primeira condição, 

reputo-a presente, pois, conforme narrado acima, o banco réu negativou o 

nome da requerente mesmo diante da inexistência de relação jurídica, 

evidenciando, assim, conduta ilícita passível de indenização, de modo que 

passo à análise sobre a existência do dano moral. No caso em liça, em 

que houve inclusão indevida do nome do autor no cadastro de 

inadimplentes, entende-se que os danos morais são “in re ipsa” e 

independem de comprovação, pois decorrem do próprio ato ilícito 

praticado, haja vista que sua ocorrência, por si só, é capaz de gerar 

ofensa aos direitos de personalidade do consumidor. Nesse sentido, trago 

à baila o seguinte aresto da Corte Cidadã, in litteris: É consolidado nesta 

Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a 

manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o 

dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano 

vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos [...]. (STJ, AgRg no Ag 1379761 / SP, Min. Luiz Felipe Salomão, 

DJe 02.05.2011). Sendo inconteste, por conseguinte, a responsabilidade 

civil imputada à empresa ré, passo a estabelecer os parâmetros do 

quantum indenizatório. Cediço que a indenização por danos morais tem 

como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor 

a cometer novos atos da mesma natureza. Não é razoável, tampouco 

proporcional, o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de 

pouco significado, nem descomedida, de gravame exagerado ao ofensor, 

podendo gerar enriquecimento sem causa ao ofendido, devendo a mesma 

ser fixada com prudência e temperança. A corroborar, colho o seguinte 

julgado: RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE 

AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ 

E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. 

NEXO DE CAUSALIDADE. [...] c) na fixação da indenização por danos 

morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com 

moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico 

do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e 

às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja 

enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja 

efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que 

fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega 

provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014). Dessa forma, 

concluo que a indenização deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia que cumpre, com razoabilidade, a sua dupla finalidade, quais 

sejam a de punir pelo ato ilícito cometido, desestimulando futuras 

reiterações e, de outro modo, a de reparar a vítima pelo sofrimento moral 

experimentado. Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do 

CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar procedentes 

os pedidos autorais, a fim de: a) Declarar a inexistência de débito do 

demandante para com a ré; b) Condenar o Banco Bradesco S/A a 

indenizar o autor, a título de danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

negativação indevida, e correção monetária pelo INPC, a partir da 

publicação desta sentença (Súmula 362/STJ). c) Confirmar a antecipação 

dos efeitos da tutela deferida, consistente na exclusão do nome da parte 

autora dos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a parte ré nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% do valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 6 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002885-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MARQUES QUEIROZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002885-73.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: SANDRA DA SILVA CAMPOS EXECUTADO: ANDERSON 

MARQUES QUEIROZ Vistos etc. Haja vista o adimplemento da obrigação 

(ID 22155154), extingo a execução pelo pagamento, na forma do art. 924, 

II, do CPC. Condeno a parte requerida ao pagamento de eventuais custas 

processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo no importe de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 3 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 
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Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004142-65.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ROBERTO STAVARENGO OAB - 455.668.369-68 (PROCURADOR)

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALLIO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1004142-65.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA - ME 

PROCURADOR: ROBERTO STAVARENGO EXECUTADO: QUALLIO & CIA 

LTDA - ME Vistos etc. Defiro o requesto de ID 29320723, devendo-se 

expedir alvará de levantamento dos créditos conforme postulados. Desta 

forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução pelo 

pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios complementares. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de março de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002431-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR (REQUERENTE)

SERGIO CARNEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002431-93.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: SERGIO CARNEIRO RODRIGUES JUNIOR, SERGIO 

CARNEIRO RODRIGUES REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, 

etc. Trata-se de liquidação de sentença proferida em ação civil pública 

visando apuração e a restituição dos valores investidos pela parte autora. 

Relatam que, nos autos da ação civil pública de nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível do Foro 

da Comarca de Rio Branco/AC, a ré foi condenada a restituir a todos os 

seus "investidores" os valores por eles despendidos com o contrato de 

prestação de serviços de publicidade e comunicação com ela celebrado, 

que deveriam ser apurados em liquidação de sentença. Dizem que 

firmaram o referido contrato com a ré, tendo investido a quantia de R$ 

5.899,50 (cinco mil e oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta 

centavos) e R$ 2.949,75 (dois mil novecentos e quarenta e nove reais e 

setenta e cinco centavos) para a aquisição de 3 contas AdCentral Family. 

Pedem a liquidação da sentença e a condenação da ré no pagamento dos 

valores despendidos, devidamente atualizados. Juntou documentos. 

Citada, a empresa requerida deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentar defesa, conforme certidão de ID 20617223. Em síntese, é o 

relatório. Decido. Procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por ser desnecessária a 

produção de outras provas. Devidamente citada, a ré não apresentou 

defesa no prazo legal, razão pela qual decreto-lhe a revelia. A presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, efeito da revelia, é, 

contudo, relativa, podendo ser declarada desde que demonstrada a 

verossimilhança das alegações apresentadas na inicial. Nesse sentido, é 

a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. EFEITOS DA 

REVELIA. RELATIVIDADE. CONVICÇÃO DO JUIZ. INVIÁVEL MODIFICAR AS 

CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. 2. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 1. A presunção de veracidade decorrente dos efeitos da 

revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a 

convicção do Magistrado. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias 

levaram em consideração todo o acervo probatório dos autos, sendo 

inviável modificar suas conclusões, sob pena de incidir a Súmula 7/STJ. 2. 

Conforme precedente desta Corte Superior, "havendo revelia e 

sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários 

(precedentes). Regra que não se aplica se a parte, apesar de não ter 

apresentado contestação, atuou posteriormente nos autos" (REsp n. 

779.515/MG, Relatora a Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

27/6/2006, DJ 3/8/2006, p. 260). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no 

REsp 1779513/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) AGRAVO INTERNO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EFEITOS DA REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE 

PACTUAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL ANTERIOR À DIVULGAÇÃO DA 

MÉDIA DE MERCADO PELO BACEN. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 

REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo 

qual não determina a imediata procedência do pedido. 2. Nos casos em 

que o contrato bancário não prevê taxa de juros, a taxa média de mercado 

a ser aplicada para corrigir o débito, em período anterior à divulgação 

operada pelo BACEN, será calculada mediante a observância dos usos e 

costumes praticados em operações semelhantes. Precedentes. 3. A 

revisão dos encargos de sucumbência é tarefa que, no caso dos autos, 

passa por reexame dos conteúdos econômicos do pedido e da 

condenação efetiva, o que esbarra no reexame de matéria fática da 

demanda, obstado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1381099/SC, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 

14/06/2019) Dessa forma, embora tenha ocorrido a revelia, não está o 

magistrado obrigado a julgar totalmente procedente a demanda se os 

elementos existentes nos autos não trouxerem a certeza do direito 

alegado pela autora. Contudo, na hipótese, a parte autora se desincumbiu 

do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, carreando aos autos os 3 

(quatro) comprovantes de pagamento que confirmam o investimento no 

montante total de R$ 8.849,25 (oito mil oitocentos e quarenta e nove reais 

e vinte e cinco centavos), conforme consta no ID 9739529. Dessa forma, 

considerando-se que restou comprovado que a parte autora celebrou 

contrato com a requerida, objetivando ingressar no marketing multinível 

“Telexfree”, mediante o pagamento de R$ 8.849,25 (oito mil oitocentos e 

quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), e diante da ausência de 

impugnação pela requerida, tenho como devido o crédito apresentado pela 

parte autora. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de 

CONDENAR a requerida à restituição do valor de R$ 8.849,25 (oito mil 

oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), atualizados 

com correção monetária pelo INPC, a partir dos pagamentos (29/05/2016), 

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 6 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001172-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS16956-O 

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

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

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

 

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

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

da Parte Requerida sob Id 29926468 e 29934720; II) intimar a Parte Autora, 

na figura de seus Advogados, para manifestar-se sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando o que 

entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001843-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE ROCHA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

A. A. D. S. (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE VALENTIM ALVES TEIXEIRA OAB - 001.135.181-02 

(REPRESENTANTE)

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001843-52.2018.8.11.0007 Vistos. 1) À vista da 

certidão de Id n. 24795117 - Pág. 1, DECRETO A REVELIA da parte 

requerida MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. 2) Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, sua relevância 

e pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias. 3) Após, colha-se o parecer 

ministerial e conclusos. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 23 de janeiro de 

2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000403-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON REFATTI DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000403-55.2017.8.11.0007 Vistos. 1) RETIFIQUE-SE 

a Secretaria de Vara a distribuição da ação conforme determinado sob o 

ID 26578694 (polo ativo: OMNI BANCO S/A). 2) Considerando a informação 

nos autos de que a parte requerida não se encontra mais no endereço da 

exordial (Rua LEANDRO ADORNO, número SN T2 QUADRA 9 L 2 , bairro 

INDUSTRIAL – ID 8799934), INDEFIRO o pedido sob o ID 28961558. 3) 

Outrossim, considerando a citação da parte ré (ID 8799934), DECRETO a 

sua revelia. 4) No ponto, tendo em vista a redação dada pela Lei nº 

13.043/2014 ao art. 4º, do Decreto Lei 911/69, INTIME-SE a parte autora 

para manifestar sobre interesse na conversão da presente ação em 

execução, no prazo de 10 (dez) dias, devendo apontar, acaso haja 

interesse, endereço atualizado da parte ré ou pugnar o que entender por 

direito, considerando as inúmeras diligências infrutíferas nos endereços 

até então apontados (ID ID 8799934, ID 21226819 e ID 28730900). 5) Com 

ou sem a manifestação de que trata o item "4", após o decurso do prazo, 

façam-se os autos conclusos. Às providências. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 19 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002342-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BUENO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

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

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

Cumprimento de Sentença de Id 29955647; II) intimar a Parte Autora, na 

figura de seus Advogados, para manifestar-se acerca do excesso de 

execução ali apontado, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando o que 

entender pertinente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000202-58.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. H. D. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CRUZ OAB - MT17914/B (ADVOGADO(A))

VILMA DE FATIMA DE JESUS DO PRADO OAB - 960.852.151-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FERNANDO GOMES SILVA (INVENTARIADO)

 

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 apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, a sentença 

homologatória do acordo de Id 28208241, acompanhada da certidão de 

trânsito em julgado, bem como extratos demonstrativos da percepção do 

benefício previdenciário na conta bancária indicada nos autos, ao teor do 

Parecer Ministerial de Id 29974792.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000567-20.2017.8.11.0007

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:

SALETE APARECIDA DE SOUZA SANTOS (REU)

EMERSON DE ALMEIDA OLIVEIRA (REU)

ESTER DA SILVA (REU)

SERRA GRANDE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP (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 acerca da resposta apresentada pelo 

Curador Especial sob Id 29982169, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnando o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000547-24.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DOMICIANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000547-24.2020.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Execução Fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em face de 

JOAO MARIA DOMICIANO, qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

sob o ID 29682076, a exequente requer a extinção da ação em relação à 

CDA n.º 135/2020, tendo em vista o pagamento efetuado pelo devedor. É o 

relatório. DECIDO. No ponto, tendo em vista a manifestação do exequente 

sob o ID 29682076, julgo EXTINTA a presente ação de execução fiscal no 

que concerne ao débito relativo à CDA n.º 135/2020, nos termos do artigo 

924, inciso II, do CPC, devendo prosseguir em seus ulteriores termos em 

relação às demais CDA’s. CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara acerca da 

existência ou não do depósito judicial indicado sob o ID 29779257. Em 

havendo valores vinculados, EXPEÇA-SE alvará em favor da Procuradora 

do Município (conta indicada sob o ID 29682076). Sem ônus da 

sucumbência. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Por fim, determino que 

seja alterada a distribuição da ação, devendo constar o valor atualizado 

da presente execução, a ser apontado pelo exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias. Outrossim, no mesmo prazo fixado no parágrafo 

imediatamente anterior, deverá o exequente manifestar-se acerca da 

certidão sob o ID 29875063. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 6 de março de 

2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002749-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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M. V. S. G. (AUTOR(A))

E. S. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. C. V. F. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002749-76.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de investigação de paternidade c/c alimentos movida por EMANUELLE 

SILVA GODOI, representada por sua genitora, MARCELA VITORIA SILVA 

GODOI, em face de ALERFE CESAR VIEIRA FEITOZA, ambos qualificados 

nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que sua genitora e o 

requerido tiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 06 

(seis) meses no ano de 2015, não sendo este, de forma pública. Que após 

o término da relação com o réu a Srª Marcela namorou outra pessoa por 

curto período de tempo, voltando a manter relação sexual com o 

demandado em um determinado fim de semana. Afirma que a genitora ao 

tomar conhecimento da gravidez, aos três meses de gestação, informou o 

requerido que ele seria o possível pai, vez que havia a possibilidade de a 

criança ser filha do namorado anterior, mas que, ao realizar o exame 

pericial de DNA, o resultado foi negativo para paternidade deste, não 

restando dúvida, por conseguinte, da paternidade do requerido em relação 

à menor. Ao final, suscitando vários preceitos legais, requer seja 

declarado o requerido pai biológico da autora, condenando-o, por 

consequência, ao pagamento de pensão alimentícia no valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas e 

hospitalares, farmacêuticas e escolares da requerente. Com a inicial 

carreou a parte autora documentos junto ao Sistema PJE. Sob o ID 

10287351, deferida a gratuidade da justiça à parte autora, bem como, 

designada audiência de conciliação e mediação. Termo de audiência sob o 

ID 11018090, constando a ausência da parte requerida à solenidade. Sob 

o ID 11089656 - Pág. 19, carreada certidão negativa de citação do réu. 

Redesignada audiência preliminar sob o ID 15817295. Sob o ID 17441078 – 

pág. 11, certidão de citação do demandado. Termo de audiência de 

conciliação e mediação constando a ausência das partes. Sob o ID 

17894419, certidão constando que, devidamente citado, o requerido não 

contestou a ação. Determinada a produção de prova pericial (exame de 

DNA) sob o ID 19062027. Sob o ID 19775075, a parte autora carreou aos 

autos resultado de exame de DNA positivo, pugnando pelo cancelamento 

da perícia designada por este Juízo. Determinada a expedido de mandado 

para intimação do demandado, retornou certidão informando a não 

localização deste, vez que mudou-se (ID 26735723). Sob o ID 28216354, a 

parte demandante pugnou pelo julgamento antecipado do feito e, 

subsidiariamente, a tutela de evidência ou de urgência no que tange aos 

alimentos. Sob o ID 29285867, o Ministério Público manifestou-se pelo 

julgamento antecipado do feito. É o relatório. DECIDO. Pois bem. Trata-se 

de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos em que visa a 

autora o reconhecimento da paternidade atribuída ao requerido, ALERFE 

CESAR VIEIRA FEITOZA. No ponto, compulsando os autos, verifica-se que 

o requerido, embora pessoalmente citado, deixou de contestar a demanda. 

Razão por que DECRETO a sua revelia, nos limites do art. 345, inciso II, do 

CPC, e, por conseguinte, julgo antecipadamente a lide, nos termos do art. 

355, II, do CPC. No ponto, necessário se faz ainda esclarecer que, mesmo 

diante da decretação da revelia ocorrida nos autos, nas ações que 

versem sobre direitos indisponíveis, não se opera o efeito previsto no art. 

319 do CPC (presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial), e 

que, por conseguinte, deve o Magistrado enfrentar as provas (direitas ou 

indiretas) das alegações do autor e, em existindo-as, convencer-se da 

veracidade delas, e, somente então, proceder o pedido. Feitas tais 

ponderações, passo à análise meritória: Sem maiores delongas, 

depreende-se dos autos, mormente resultado positivo de exame de DNA 

(ID 19775076) - o qual considero não impugnado pelo demandado, a teor 

do art. 274, parágrafo único, do CPC – ser o réu pai biológico da menor em 

questão. Assim, tendo em vista a aludida prova, bem como, a presunção 

da concordância com o seu resultado, é de se reconhecer a procedência 

do pedido de declaração da paternidade. Quanto aos alimentos, insta 

mencionar que, tendo sido constatada a paternidade do requerido, resulta 

em consequência, a obrigação deste fundada no ius sanguinis em prestar 

alimentos ao filho, nos termos do art. 1.696 do Código Civil. A respeito, soa 

a jurisprudência: “APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. FILHA MENOR. 

RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO. EXAME DE DNA POSITIVO. PROVA 

CONTUNDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO SOB CONDIÇÕES 

ADEQUADAS E CONFIÁVEIS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS NA MONTA DE 

30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA 

VERBA FIXADA. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. PARCELAS 

RETROAGEM A DATA DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

UNANIMIDADE. 1. Decretação escorreita da revelia, nos termos do artigo 

345, II do CPC. 2. Inexistência de cerceamento de defesa. Restou 

oportunizado a parte apelante se manifestar sobre o resultado do exame 

de DNA, bem como restou intimado pessoalmente em audiência para 

comparecer a audiência de instrução e julgamento acompanhado de seu 

advogado que na ocasião o representava e apresentar testemunhas. 3. 

Mostra-se irretocável a sentença acoimada que julgou procedentes os 

pedidos iniciais, porquanto o exame de DNA foi conclusivo, com 

paternidade biológica declarada com probabilidade superior a 99,9%. Com 

efeito, inconteste a procedência na investigação de paternidade, uma vez 

que devidamente provado, por meio de exame de DNA que a apelada é, 

efetivamente, filha do apelante, o que lhe acarreta o direito ao alimento. 4. 

No que concerne ao valor fixado a título de alimento, em que pese à 

ocorrência da revelia e a inexistência de qualquer resquício de prova a 

indicar a extensão das possibilidades financeiras paternas, assim como a 

inocorrência de prova trazida pela autora, o juízo planicial considerou que 

o apelante não possui condições de arcar com o pedido de alimentos 

contidos na inicial na monta de 01 (um) salário mínimo, uma vez que tem 

rendimento inferior, motivo pelo qual o fixou em valor de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo, o que deve ser mantido, pois que observadas as 

especificidades do caso, resolvendo a equação de proporcionalidade e 

razoabilidade que deve nortear o cotejo das necessidades da alimentanda 

e as possibilidades financeiras do alimentante, motivo pelo qual, não 

reclama reparo a sentença que, não acolhendo integralmente o valor 

postulado na inicial de 01 (um) salário mínimo, fixou o pensionamento em 

30% do salário mínimo nacional. Assim como não merece reparo à fixação 

do dies a quo da obrigação alimentar na data da citação, nos termos do 

artigo 13, § 2º da Lei 5.478/68 e da súmula 277 do Superior Tribunal de 

Justiça. 5. Custas e honorários advocatícios afastados, nos termos do 

artigo 11, § 2º da lei de lei de assistência judiciária. 6. Recurso conhecido 

e improvido.” (TJ-PA - APL: 00028916320068140301 BELÉM, Relator: 

DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 20/10/2016, 5ª CAMARA 

CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 26/10/2016). Grifo nosso. Assim, 

conforme se depreende do ordenamento jurídico, incumbe aos genitores 

sustentar os filhos provendo-lhes a subsistência material e moral, 

fornecendo-lhe alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, 

enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência 

dos mesmos. Superada essa questão, resta analisar o valor da pretendida 

verba alimentar. Nos casos de fixação de verba alimentícia, o que deve 

ser analisado, na forma do artigo 1.694, § 1º, do CC, é se a parte autora 

dela necessita e se a parte ré tem condições de suportar o ônus. Trata-se 

do binômio necessidade-possibilidade. Necessidade de quem pede e 

possibilidade de quem presta. Desse modo, inobstante não se retire do 

presente caderno a comprovação de ganhos mensais do requerido, 

volvendo os olhos para a exordial, constata-se que limitou-se o autor em 

seu pedido a razoável valor, este, equivalente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das 

despesas médicas e hospitalares, farmacêuticas e escolares da 

requerente, o que, aliado à confissão ficta do demandado, leva à 

conclusão de existência da possibilidade econômico-financeira do réu em 

suportar o ônus da pensão pleiteada. Nesse raciocínio, tem-se que o valor 

arbitrado não importará privação do necessário para o sustento do réu, 

pois este silenciou-se quanto ao pedido e, especificamente, ao seu 

quantum, sendo razoável deduzir-se que o seu orçamento comporta o 

custeio pugnado na inicial. De outra parte, a necessidade da parte autora 

é inerente à própria qualidade de infante, sendo desnecessária a prova de 

tais necessidades naturais, como a alimentação, vestuário, saúde, 

educação e lazer. Assim, nos termos do disposto no artigo 1.694 do 

Código Civil e considerando os princípios de solidariedade familiar, 

r e c i p r o c i d a d e  e  p r o p o r c i o n a l i d a d e  e n t r e  o  b i n ô m i o 

necessidade/possibilidade, diante da ausência de necessidades 

extraordinárias da menor, entendo adequado que a prestação alimentar 

seja fixada conforme pleiteado na exordial. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, consequentemente, declaro ser 

EMANUELLE SILVA GODOI filha de ALERFE CESAR VIEIRA FEITOZA e, por 

conseguinte, CONDENO o réu a pagar mensalmente à autora, a título de 

alimentos, a importância correspondente a 30% (trinta por cento) do 
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salário mínimo vigente, bem como, 50% das despesas extraordinárias 

desta, devidos a partir da citação, nos termos da Súmula 277 do STJ, que 

deverão ser depositados até o dia 10 de cada mês, na conta bancária da 

representante da requerente, a ser indicada no prazo de 05 (cinco) dias. 

Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem condenação em 

honorários sucumbenciais, vez que correu o processo à revelia. CIÊNCIA 

ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o 

trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao respectivo 

Cartório de Registro de Pessoas, requisitando-se as averbações na 

certidão de nascimento da parte autora, incluindo o nome do pai e os 

nomes dos avós paternos, encaminhando para tanto, o extrato em anexo 

emitido pelo Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), bem como, para que 

se proceda à alteração do nome da infante, passando a chamar 

EMANUELLE SILVA GODOI FEITOZA. Juntados aos autos a cópia da 

certidão de nascimento com as alterações determinadas, INTIME-SE a 

requerente a comparecer em Cartório para entrega do documento original, 

mediante cópia e certidão de entrega de documento nos autos. Outrossim, 

REQUISITE-SE a Secretaria de Vara ao Juízo deprecado para a coleta de 

material genético do réu (ID 19446720), a devolução da missiva 

independentemente de seu cumprimento, bem como, RETIFIQUE-SE a 

distribuição da ação para constar o nome do requerido conforme extrato 

em anexo (pesquisa no SIEL). Após, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 5 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001153-52.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

G. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEON SILVEIRA OAB - MT0016671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. E. D. S. (REQUERIDO)

T. N. W. (REQUERIDO)

A. N. N. S. (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

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

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001556-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001556-55.2019.8.11.0007 Vistos. CERTIFIQUE-SE a 

Secretaria da Vara se houve o trânsito em julgado da sentença prolatada 

nos autos, para, posteriormente, analisar o pedido retro. Alta Floresta, MT, 

9 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001167-36.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DOS SANTOS SOUZA (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° 1001167-36.2020.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE a 

requerente para que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial nos 

termos do art. 319, inciso II do CPC (necessidade de apontar seu endereço 

eletrônico), sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, § Único do CPC) 

2) Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 9 de 

março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001193-34.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILDO CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA SCHIAVINI OAB - GO38374 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUCIO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001193-34.2020.8.11.0007 Vistos. 1. Comprovado o 

recebimento das custas processuais ou verificada sua não incidência, 

cumpra-se, conforme deprecado e desde que em termos, servindo cópia 

deste e da precatória como mandado. 2. Não havendo tempo hábil para o 

cumprimento da finalidade da carta precatória, oficie-se ao Juízo 

Deprecante para que informe se possui interesse em seu cumprimento. 

Caso possua interesse, cumpra-se o ato deprecado, conforme a sua 

finalidade, servindo a própria carta como mandado/oficio. Não havendo 

resposta do ofício, no prazo de 30 dias, devolva-se ao juízo de origem 

com as homenagens de estilo. 3. Cumprindo ou caracterizada a 

impossibilidade de cumprimento do ato, devolva-se ao deprecante com as 

homenagens do juízo. 4. Constatando que o ato deve ser cumprido em 

outra Comarca, encaminhem-se os autos, de tudo comunicando ao 

deprecante. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 9 de março de 2020 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000736-02.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

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

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001912-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT16612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001912-21.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de alteração de guarda com antecipação de tutela proposta por DORIVAL 

SANCHEZ MUSSI em face de SILVANA FABRÍCIA DOS SANTOS, ambos 

qualificados nos autos. Sob o ID 10953843, laudo psicológico concluindo, 

em suma, pela ausência de condições, no momento, de exercício da 

guarda pelo genitor, e ainda, que a criança recebe os cuidados 

necessários por parte da genitora, ora requerida. Relatório psicossocial 
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sob o ID 11203987, concluindo, em síntese, que ambos os genitores 

possuem estabilidade no que tange às condições sociais, psicológicas, 

financeiras e afetivas para o exercício da guarda do infante, e ainda, que 

não foram observadas disfunções a impedir a continuidade da atual 

metodologia de guarda da criança em questão. Sob o ID 16372144, 

entabulado acordo entre as partes em audiência. Manifestação ministerial 

pela intimação das partes para que juntem aos autos cópia da sentença 

homologatória do acordo de Id 9042675 (ID 16662113). Determinada a 

intimação da parte autora (ID 16878582), para juntar sentença 

homologatória do acordo sob o Id 9042675, para fins de aferir acerca da 

perda superveniente do interesse de agir. Sob o ID 18863378, certificado 

que transcorreu o prazo sem cumprimento do determinado pelo autor. 

Parecer ministerial pela intimação pessoal da parte autora para 

continuidade no feito, sob pena de extinção, este, acolhido sob o ID 

22212133. Sob o ID 27039566 certificada a não intimação da parte autora, 

tendo em vista a ausência de informações necessárias à sua localização. 

É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, denota-se que, intimada por 

seu causídico a parte autora manteve-se inerte para promover as 

diligências necessárias para o regular processamento do feito, bem como, 

tentada a sua intimação pessoal pessoa, esta restou infrutífera em 

decorrência da ausência de informações necessárias para sua 

localização, vez que não indicou em sua petição inicial, o número da 

residência, tampouco, mencionou ponto de referência a fim de suprir tal 

falta. Pois bem. Considerando o Princípio da Cooperação (ou da 

colaboração), segundo o qual o processo é o produto da atividade 

cooperativa triangular (entre o juiz e as partes), diante da ausência de 

impulso processual pela parte autora, seja por inércia do causídico 

intimado para cumprir a contento com o determinado, seja pela 

impossibilidade de localização da parte para intimação pessoal, aplico por 

analogia o previsto no art. 274, parágrafo único, do CPC, para considerar 

intimado o demandante. Em consequência, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENO a parte autora às custas e 

honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC, SUSPENDENDO a sua exigibilidade na 

forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, diante da gratuidade 

deferida. CIÊNCIA ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se (via DJE, vez que na ocasião deste lançamento o Sistema PJE 

não disponibilizou o campo necessário para tanto). Transitada em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

necessárias. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 19 de fevereiro de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000310-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER SANDMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000310-58.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular andamento foi 

determinado sob o ID 21852991. Sob o ID 24131542, impugnação aos 

cálculos apresentada pelo executado. Certificada a inércia da parte 

exequente para manifestar-se acerca da impugnação apresentada. 

DECIDO. Considerando a inércia da parte exequente acerca da 

impugnação sob o ID 24131542, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela 

autarquia (ID 24131542). Ademais, DETERMINO a intimação do patrono da 

parte autora para, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta e CPF), dos honorários sucumbenciais, bem como indique o valor de 

seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato 

de honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu favor, 

e ainda, no mesmo prazo, indique os dados bancários da parte autora. 

Carreados aos autos o competente contrato e indicadas as contas do 

causídico e da parte autora, EXPEÇA-SE o competente RPV. Depositados 

os valores pertinentes, façam-se os autos conclusos para sentença, 

devidamente triados junto ao Sistema PJE. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 6 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005641-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KEULI KATHELEN DE SOUZA STAUDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005641-84.2019.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

emenda à inicial sob o ID 30004816. RETIFIQUE-SE a Secretaria de Vara a 

distribuição da ação junto ao Sistema PJE, para fazer constar como valor 

da causa, R$ 3992,00 (três mil novecentos e noventa e dois reais). 2) 

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 3) Diante do 

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

justificando a impossibilidade da União em participar das audiências de 

conciliação determinadas pelo Novo Código de Processo Civil, DEIXO de 

designar a referida solenidade, prevista no art. 334, do CPC. 4) Não 

existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão 

antecipatória, não havendo por isto os elementos que evidenciem a 

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

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

contestação. 5) CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante 

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

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

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

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

deverá manifestar-se em sede de preliminar de contestação. 6) Por 

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

dia 05 de maio de 2020, às 15h00min, ocasião em que será ouvida a parte 

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

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

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

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

atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

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

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 9 de 

março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004041-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE RICOLDO NEGRI BELARMINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004041-62.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular andamento foi 

determinado nos presentes autos. Intimada a parte executada para se 

manifestar, esta quedou-se inerte. Após, os autos vieram-me conclusos. É 

o que cumpria relatar. Fundamento e decido. Considerando que a parte 

executada quedou-se inerte, não impugnando a presente execução, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados junto ao Id n. 25955824 - Pág. 1, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que tange ao valor 

de R$ 4.527,57. Consigno que o contrato de honorários, bem como os 
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dados bancários da parte autora e de seu patrono encontram-se 

indicados nos autos. Com a preclusão da decisão, EXPEÇA-SE RPV. Com 

o pagamento, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Alta Floresta, MT, 9 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002527-40.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS SANTOS PORTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002527-40.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração, sob o argumento de que a sentença julgou 

procedente o pedido inicial condenando a autarquia a pagar o beneficio 

previdenciário desde o indeferimento administrativo, TODAVIA, deve ser 

condenado desde que o requerimento na via administrativa, o qual ocorreu 

em 29/03/2019. Pois bem. A decisão terminativa da presente ação pode 

ser modificada, ainda nesta instância, vez que se refere a exame de erro 

material, não implicando em infringência ao decisum. Diante do exposto e, 

por evidente erro material, com fulcro no art. 494, II do CPC, ACOLHO os 

presentes Embargos para RETIFICAR a data em que concedeu o benefício 

à parte autora na sentença prolatada nos autos. Assim, passa a constar o 

dia 29/03/2019 como a data da concessão do benefício (data do 

requerimento administrativo). No mais, mantenho a sentença em sua 

integralidade. Intimem-se. Após, CERTIFIQUE-SE o necessário e conclusos 

para as deliberações necessárias. Alta Floresta, MT, 9 de março de 2020 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001465-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001465-96.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular andamento foi 

determinado sob o ID 23535249. Homologação do cálculo apresentado 

pela parte exequente sob o ID 25127567. Sob o ID 29806445, informação 

do pagamento pela autarquia executada. É O RELATÓRIO. DECIDO. Ante o 

pagamento comprovado nos autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Considerando a informação sob o ID 25456598, 

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás, observando que deverão ser 

liberados para o(a) advogado(a) do(a) exequente os honorários de 

sucumbência e os contratuais (contrato de honorários carreado sob o ID 

25456599), bem como, o valor devido ao autor, do mesmo modo, deverá 

ser liberado na conta bancária de titularidade do causídico, considerando 

os dados apontados sob o ID 25456598. Após, INTIME-SE o autor, 

pessoalmente, acerca da referida liberação. Sem custas e honorários 

advocatícios, porquanto estes não são cabíveis na fase de cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública, a qual não tenha sido impugnada, 

conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 6 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001940-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY APARECIDA SILVERIO NOVAKOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001940-86.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular andamento foi 

determinado sob o ID 19442040, decorrendo o prazo sem a manifestação 

da parte executada (ID 21837392). Homologação do cálculo apresentado 

pela parte exequente sob o ID 21861317. Sob o ID 29809117, informação 

do pagamento pela autarquia executada. É O RELATÓRIO. DECIDO. Ante o 

pagamento comprovado nos autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. EXPEÇAM-SE os competentes alvarás, 

observando que deverão ser liberados para o(a) advogado(a) do(a) 

exequente os honorários de sucumbência e os contratuais (contrato de 

honorários carreado sob o ID 19139904), devendo o valor remanescente 

ser expedido em favor da parte exequente, considerando os dados 

bancários apontados sob o ID 29884868. Sem custas e honorários 

advocatícios, porquanto estes não são cabíveis na fase de cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública, a qual não tenha sido impugnada, 

conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 6 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001660-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTANA DE ANGILE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001660-18.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de acórdão, cujo regular andamento foi 

determinado sob o ID 25027889 e concordância da parte executada sob o 

ID 25810708. Homologação do cálculo apresentado pela parte exequente 

sob o ID 25843496. Sob os ID’s 29808552 e 29808554, informação do 

pagamento pela autarquia executada. É O RELATÓRIO. DECIDO. Ante o 

pagamento comprovado nos autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. EXPEÇAM-SE os competentes alvarás, 

observando que deverão ser liberados para o(a) advogado(a) do(a) 

exequente os honorários de sucumbência e os contratuais (contrato de 

honorários carreado sob o ID 26071165), devendo o valor remanescente 
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ser expedido em favor da parte exequente, considerando os dados 

bancários apontados sob o ID 26071145. Sem custas e honorários 

advocatícios, porquanto estes não são cabíveis na fase de cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública, a qual não tenha sido impugnada, 

conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 6 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004433-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE ROCHA DE SOUZA (EXEQUENTE)

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 DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004433-02.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença movido por GLEICE ROCHA DE 

SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. 

Entre um ato e outro, sob os ID’s 29807305 e 29807307, informação do 

pagamento do débito pela autarquia executada. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Ante o pagamento comprovado nos autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. EXPEÇAM-SE os competentes alvarás, 

observando que deverão ser liberados para o(a) advogado(a) do(a) 

exequente os honorários de sucumbência e os contratuais (contrato de 

honorários carreado sob o ID 26406129), devendo o valor remanescente 

ser expedido em favor da parte exequente, considerando os dados 

bancários apontados sob o ID 27457118. Sem custas e honorários 

advocatícios, porquanto estes não são cabíveis na fase de cumprimento 

de sentença contra a Fazenda Pública, a qual não tenha sido impugnada, 

conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 6 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001076-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (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° 1001076-14.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular andamento foi 

determinado sob o ID 22252388. Apresentada impugnação pela autarquia 

federal (INSS) sob o Id n. 24842569, onde apresentou como correto o 

valor total de R$ 26.652,07. Oportunizado à parte credora/impugnada se 

manifestar sobre o pleito, esta concordou com o cálculo apresentado pela 

impugnante. Homologação do cálculo apresentado pela parte exequente 

sob o ID 25581839. Sob o ID 29807330, informação do pagamento pela 

autarquia executada. É O RELATÓRIO. DECIDO. Ante o pagamento 

comprovado nos autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. EXPEÇAM-SE os competentes alvarás, observando que 

deverão ser liberados para o(a) advogado(a) do(a) exequente os 

honorários de sucumbência e os contratuais (contrato de honorários 

carreado sob o ID 25715018), devendo o valor remanescente ser 

expedido em favor da parte exequente, considerando os dados bancários 

apontados sob o ID 25715014. Sem custas e honorários advocatícios, 

porquanto estes não são cabíveis na fase de cumprimento de sentença 

contra a Fazenda Pública, a qual não tenha sido impugnada, conforme 

dispõe o art. 85, §7º do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 6 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-66.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001165-66.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CRISTIANE DOS 

SANTOS CORREIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELEN DAIANE 

MAGALHAES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIACAO NOVO HORIZONTE 

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: 

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 6 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: 1001175-13.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001175-13.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:DANIEL SILVA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES 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: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 8 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: 1003761-57.2019.8.11.0007

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:

ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO SETOR 

PUBLICO E PRIVADO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 22 de 

janeiro de 2020, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-42.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BOZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001186-42.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:FELIPE BOZ 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEILOR RIBAS NOETZOLD 

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: 28/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA 

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

78580-000 . 9 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: 1003763-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

Outubro de 2019, às 14:20 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002502-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO LIRIO BRAGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

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: 1002502-27.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ORLANDO LIRIO 

BRAGATTI REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., AVIANCA Vistos. Perscrutando os autos, verifico que a 

parte requerente postula pelo cancelamento da audiência de conciliação 

designada para o dia 12/03/2020, bem como a citação por edital, tendo em 

vista que a empresa ré AVIANCA não tem informado seu atual endereço e 

nem recebido citações nos seus guichês de aeroportos. De outro norte, 

verifico em ID nº 29804645 que fora juntado em 03/03/2020, data posterior 

à manifestação da requerida, o retorno do AR com o devido recebimento 

da citação em 10/02/2020. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da 

requerente, haja vista a regular citação da requerida. Aguarde-se a 

audiência de conciliação designada. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002501-42.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BRAGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

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: 1002501-42.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JULIANA 

BRAGATTI REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., AVIANCA Vistos. INDEFIRO o pedido de citação por edital, 

conforme disposto no artigo 18, §2º, da Lei nº. 9.099/95 e de acordo com 

o enunciado nº 5 do FONAJE. Considerando que no processo de nº 

1002502-27.2019.8.11.0007 no ID nº. 29804646 a citação da requerida foi 

positiva, PROCEDA-SE nova tentativa de citação no endereço apresentado 

nos autos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 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: 1001138-83.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BELARMINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 22 de 

Abril de 2020, às 17h00min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-98.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDREIRA PALLUS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

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: 1001137-98.2020.8.11.0007 REQUERENTE: PEDREIRA 

PALLUS LTDA REQUERIDO: SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA 

Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a petição inicial, devendo indicar e qualificar o representante 

legal da pessoa jurídica autora, bem como juntar cópia dos respectivos 

atos constitutivos, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 9 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: 1001988-74.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISULINA RODRIGUES DA ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 07 de 

Novembro de 2019, às 14h40min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003763-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

Outubro de 2019, às 14:20 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003308-62.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA FERNANDES DE CARVALHO CRESTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

Setembro de 2019, às 15:00 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003305-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MACSON STOCTON QUERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

Setembro de 2019, às 14:00 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003304-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE STEPHANE DE CARVALHO CRESTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

Setembro de 2019, às 13:40 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000214-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SINEIDE GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

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

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002715-33.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 08 DE 

AGOSTO de 2019, às 15h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-49.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERNSO HECTOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001192-49.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ERNSO HECTOR 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO 
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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: 28/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: AVENIDA 

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

78580-000 . 9 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: 1002715-33.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID – 29584014, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única 11562, foi devidamente 

recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte autora, do inteiro teor 

do Recurso, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011099-36.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COLOMBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROTTA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fabrício Cardoso da Silveira OAB - MT0010856A-B (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: 8011099-36.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO SERGIO 

COLOMBO EXECUTADO: JOAO ROTTA - ME Vistos. Proceda-se o 

cadastro do advogado da parte executada, conforme procuração juntada 

no Id nº 14944314. Após, INTIME-SE o executado acerca do Ofício advindo 

do Cartório de Registro de Imóveis (Id nº 17823760), para pagamento dos 

emolumentos necessários para desconstituição da penhora do imóvel. 

Considerando o teor da certidão retro (Id nº 20102909), expeça-se novo 

mandado de avaliação, cumprindo-se integralmente a decisão de Id nº 

18894777. Intime-se. Cumpra-se Alta Floresta/MT, 09 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: 1002374-07.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração apresentados no ID nº 

29843413, foram interpostos tempestivamente. Certifico ainda, que 

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

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

Mariana B. Silveira Estagiária - 41514

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000582-23.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON APARECIDO NAZARE (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, da certidão juntada ao ID n° 29943302. Yana 

Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002734-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE GIRARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 08 de 

Agosto de 2019, às 16h20min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000534-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIGICLICK SERVICOS E COBRANCAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ANA CLAUDIA RUEDA GALEAZZI OAB - SP167161 (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: 1000534-30.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: AGROTECNICA 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME EXECUTADO: 

ORIGICLICK SERVICOS E COBRANCAS EIRELI - ME Vistos. DEFIRO o 

pedido formulado pela parte exequente no ID nº 29000642. Assim sendo, 

EXPEÇA-SE certidão de inteiro teor em favor do exequente para fim de 

protesto do título judicial, nos exatos termos do artigo 517 do CPC. Após, 

INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de 

direito, sob pena de extinção. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 9 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001110-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARI PRADO DELA JUSTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT13133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-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: 1001110-86.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: CLARI PRADO 

DELA JUSTINA EXECUTADO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. CITE-SE 
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o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir as obrigações de 

fazer constante no título executivo, sob pena de incidência de multa diária 

que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 461, §5º do 

Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de incidência 

de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 523, CPC). Registro que o prazo para 

oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da 

data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Consigno que, interpostos embargos/impugnação ao cumprimento de 

sentença e julgados improcedentes, o devedor arcará com as custas 

processuais, nos termos do artigo 949, IV da CNGC/MT e do artigo 55, II da 

Lei nº 9.099/95. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Caso o credor 

não tenha advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se 

os autos ao Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do 

débito, incluída a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 9 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: 1001195-04.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIMILSON CARDOSO DOS SANTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1001195-04.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CLAUDIO 

FERNANDES DOS SANTOS POLO PASSIVO: VALDIMILSON 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: 

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 9 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: 1001196-86.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DALLA COSTA SAVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DALLA COSTA SAVIO OAB - MT26039-O (ADVOGADO(A))

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001196-86.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:TATIANE DALLA 

COSTA SAVIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANE DALLA 

COSTA SAVIO, MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS 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: 28/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

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

78580-000 . 9 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: 1001197-71.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERNANDO VIANA ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O 

(ADVOGADO(A))

TATIANE DALLA COSTA SAVIO OAB - MT26039-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001197-71.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:FRANCISCO 

FERNANDO VIANA ALEXANDRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

TATIANE DALLA COSTA SAVIO, MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS 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: 28/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

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

CEP: 78580-000 . 9 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: 1001199-41.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TACILIA DA CONCEICAO SILVA SOUZA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001199-41.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:TACILIA DA 

CONCEICAO SILVA SOUZA MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA POLO PASSIVO: BANCO DAYCOVAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

16:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 9 de março de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000506-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI PRESOTTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-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: 1000506-96.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MAURO PAULO 

GALERA MARI EXECUTADO: GIOVANI PRESOTTO Vistos. INDEFIRO o 

pedido de consulta ao Renajud, uma vez que inexiste nos autos indícios de 

modificação da situação financeira da parte executada desde a data da 

última tentativa frustrada de restrição veicular. INDEFIRO, também, o 

pedido relacionado à Receita Federal pelos fundamentos expostos da 

decisão proferida no Id. 26784043. Assim, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar nos autos, em 05 (cinco) dias, indicando bens da parte 

executada passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 9.099/90). Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005183-67.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA ROCHA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (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))
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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: 1005183-67.2019.8.11.0007 REQUERENTE: LUCAS DA 

SILVA ROCHA DE JESUS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

venham os autos virtuais conclusos para prolação de sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 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: 1001201-11.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CERQUEIRA VIANA NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001201-11.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA CERQUEIRA VIANA NOVAIS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 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: 28/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

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

78580-000 . 9 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: 1001050-79.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILDO DE OLIVEIRA GALLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001050-79.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ADEMILDO DE 

OLIVEIRA GALLO REQUERIDO: ISAIAS FERREIRA DA SILVA Vistos. 

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, CPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Consigno que, interpostos 

embargos/impugnação ao cumprimento de sentença e julgados 

improcedentes, o devedor arcará com as custas processuais, nos termos 

do artigo 949, IV da CNGC/MT e do artigo 55, II da Lei nº 9.099/95. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 13 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000953-45.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 1000953-45.2020.8.11.0007 REQUERENTE: CARLOS 

ALBERTO CARDOSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de ação movida em face do Estado de Mato Grosso com pedido 

de antecipação de tutela, objetivando a suspensão dos descontos da 

contribuição previdenciária efetuados sobre o adicional de função 

gratificada. Narra a parte autora que o requerido efetuou e continua 

efetuando de forma indevida descontos de contribuição previdenciária 

sobre adicional de função gratificada recebido pela parte requerente, 

contrariando a previsão legal, bem como, tese firmada pelo Supremo 

Tribunal Federal em recurso de repercussão geral (RE nº 593.068). Pois 

bem. O artigo 294 do CPC prevê que a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na segunda 

hipótese será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações 

de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver 

tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, 

conforme dicção do artigo 311, inciso II, do CPC. Com efeito, a Lei 

Complementar nº 50/98, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da 

Educação Básica de Mato Grosso, em seu art. 44 prevê que, “o sistema 

remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido 

através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de 

qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação 

ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, 

obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses." Nessa senda, o art. 76 da 

referida Lei dispõe que a aposentadoria dos servidores da Educação será 

calculado com observância do disposto nos arts. 44 a 48 desta lei. Em 

consonância com a legislação acima mencionada, o STF em julgamento 

com repercussão geral fixou a seguinte tese: “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” – RE 

593068/SC. Com efeito, a tese firmada pela Corte Superior se amolda ao 

caso concreto, tendo a parte requerente comprovado documentalmente os 

descontos de contribuição previdenciária efetuados sobre a função 

gratificada. 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).” O Egrégio Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso assim tem se posicionado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – 
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ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – REPERCUSSÃO GERAL COM 

MÉRITO JULGADO – TEMA 163 STF – DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030 DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO – 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – 

RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 

ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Juízo de retratação positivo para fins de adequação do acórdão proferido 

pela Turma Recursal Única em conformidade com a orientação firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 163. Não incide 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do SERVIDOR PÚBLICO, tais como terço de 

férias, serviços extraordinários, ADICIONAL NOTURNO e ADICIONAL de 

insalubridade, precedentes do STF.” (N.U 1001021-52.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019). Ante o 

exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, DEFIRO A TUTELA DE 

EVIDÊNCIA para determinar a SUSPENSÃO do desconto de contribuição 

previdenciária sobre o adicional de função gratificada da parte autora, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). INTIME-SE o requerido da presente decisão. 

CITE-SE o réu, devendo constar que o prazo para responder aos termos 

da presente ação é de trinta (30) dias, nos termos do enunciado nº 1 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 6 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000020-14.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA XAVIER ALANO 51827018100 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTER SPUMA ESPUMAS E COLCHOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO MARCHETTI OAB - SP73328 (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: 1000020-14.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: NEUZA XAVIER 

ALANO 51827018100 EXECUTADO: INTER SPUMA ESPUMAS E 

COLCHOES LTDA Vistos. Analisando os autos, constato que o credor 

postula pela suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano. Em 

observância ao princípio constitucional da duração razoável do processo, 

disposto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, DEFIRO o 

pedido de suspensão do processo tão somente pelo prazo de 60 

(sessenta) dias. Decorrido o prazo de suspensão processual, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias manifestar nos autos, sob 

pena de extinção da ação sem resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 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: 1002180-07.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA ELIANE WILDMANN SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (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))

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: 1002180-07.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MAIRA ELIANE 

WILDMANN SOUZA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Observa-se da 

certidão lançada no evento nº. 29863326 que o recurso inominado é 

intempestivo. Sendo assim, ausentes os requisitos de admissibilidade, 

NÃO RECEBO o recurso inominado interposto pela autora. Intimem-se. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, se nada for 

requerido em 15 dias, arquive-se, remetendo-se os autos à CAA para fim 

de cobrança das custas processuais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 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: 1002781-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZILDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

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: 1002781-13.2019.8.11.0007 REQUERENTE: IZILDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita apresentado pela parte recorrente, uma vez 

que foi condenada nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de 

sorte que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois 

o litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual. A 

respeito do assunto segue a jurisprudência da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 

9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 
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pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” No mesmo sentido decidiu a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no bojo do Mandado de 

Segurança nº 1000182-10.2018.8.11.9005 impetrado em face de decisão 

proferida por este Juízo, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA-INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA-HIPOSSUFICIÊNCIA 

N Ã O  C O M P R O V A D A - C O N D E N A Ç Ã O  L I T I G Â N C I A  D E 

MÁ-FÉ-POSSIBILIDADE-DECISÃO MANTIDA-SEGURANÇA DENEGADA. 1. 

Nosa casos de condenação por litigência de má-fé, não há que se falar 

em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita conforme 

dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 98, §4º do CPC, mesmo 

que comprovada sua hipossuficiência, isso não a exime do pagamento da 

multa. 2. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos. 3. Ordem 

denegada de plano.” Ademais, o Enunciado nº 114 do Fonaje dispõe que 

"A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida a gratuidade da 

Justiça, o recorrente não pose ser eximido de pagar as custas 

processuais. INTIME-SE a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, 

conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 9 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: 1002596-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR OAB - SP39768 

(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: 1002596-09.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUCAS 

BARELLA REQUERIDO: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO, 

DECOLAR.COM LTDA, GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Em detida 

análise aos autos virtuais, constato que foi certificado no Id nº 29274138 

que o recurso inominado apresentado pela requerida Decolar.com é 

intempestivo. Contudo, a decisão lançada no Id nº 29551883 não observou 

o teor da certidão de intempestividade, razão pela qual torno sem efeito 

referida decisão. Sendo assim, ausentes os requisitos de admissibilidade, 

NÃO RECEBO o recurso inominado interposto pela ré Decolar.Com LTDA 

no ID nº 21143879. De outro norte, REMETA-SE o processo eletrônico à 

Turma Recursal a fim de analisar o recurso apresentado pela requerida 

Gol Linhas Aéreas. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 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: 1002633-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

MARLE RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (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: 1002633-02.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARLE 

RODRIGUES OLIVEIRA, CARLA OLIVEIRA RODRIGUES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

INTIME-SE a parte recorrente Marle Rodrigues Oliveira para comprovar a 

hipossuficiência financeira, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Tal 

medida encontra respaldo no Enunciado nº 116 do FONAJE, a seguir 

transcritos: “O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro 

– São Paulo/SP)”. Não cumprida a determinação acima, deverá a referida 

recorrente, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena 

de deserção do recurso. De outro norte, presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado apresentado pela requerida 

Energisa Mato Grosso, no efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro no 

caso em apreço a possibilidade de dano irreparável à parte que justificaria 

a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 9 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003553-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM LUIZ DE MAMAN (EXECUTADO)

TATIANE BEATRIZ NUNES BOARO (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: 1003553-10.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: HOSPITAL E 

MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP EXECUTADO: JOAQUIM LUIZ DE 

MAMAN, TATIANE BEATRIZ NUNES BOARO Vistos. Perscrutando os 

autos, notadamente o ID nº 22553998, constato que a parte exequente 

requereu a penhora dos veículos que estão a serviço das empresas da 

parte executada, bem como informou ter interesse na desconsideração da 

personalidade jurídica das empresas dos executados, alegando confusão 

patrimonial. Dessa forma, nos termos dos artigos 133, § 2º e 135 do novo 

CPC, aplicável ao Juizado Especial Cível por força do artigo 1.062 do 

referido código, CITEM-SE as empresas SAT COMERCIO DE ANTENAS 

PARABOLICAS LTDA e T. J. P COMERCIO DE ANTENAS PARABOLICAS E 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para manifestarem, em 15 

(quinze) dias, sobre o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica inversa. Considerando a ausência de impugnação quanto ao valor 

bloqueado via sistema BacenJud, DEFIRO o pedido de levantamento 

formulado pela parte exequente e determino a expedição de alvará 

eletrônico, conforme pleiteado. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010309-86.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO RIBEIRO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

SILVIA MARIA COELLI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLISON AKERLEY DA SILVA OAB - MT0008930S (ADVOGADO(A))
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MARCIO RODE OAB - MT0009447S (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: 8010309-86.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: EVALDO RIBEIRO 

DE CARVALHO EXECUTADO: SILVIA MARIA COELLI - ME, ANGELA 

APARECIDA DE OLIVEIRA Vistos. Defiro o pedido da parte exequente e 

procedo a baixa da restrição judicial do veículo penhorado em nome da 

executada, consoante extrato anexo. Intime-se. Após, tornem os autos ao 

arquivo. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010859-13.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI VOLF LIVI E CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

SOELI VOLF LIVI (EXEQUENTE)

ETELVINO LIVI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTRON CAPACITORES & TECNOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

GILMAR DONIZETTE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-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: 8010859-13.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ETELVINO LIVI, 

SOELI VOLF LIVI, SOELI VOLF LIVI E CIA LTDA - EPP EXECUTADO: 

ELECTRON CAPACITORES & TECNOLOGIA LTDA - ME, GILMAR 

DONIZETTE DA SILVA Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Em análise aos autos eletrônicos, verifica-se 

que as partes entabularam acordo. Ademais, a solução amigável do 

conflito está em consonância com a legislação pertinente. Ante o exposto, 

HOMOLOGO a transação celebrada entre as partes. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b”, do vigente Código de Processo Civil. 

Cumpra-se o primeiro parágrafo da decisão Id nº 29163529, 

EXPEDINDO-SE ALVARÁ eletrônico de liberação do valor objeto de 

penhora on line em favor do advogado do credor, desde que possua 

poder expresso para receber na procuração. Ante o pagamento do valor 

objeto de acordo (Id nº 29702808), determino o levantamento da penhora 

do bem imóvel determinada no Id nº 29163529. ´ Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Após, 

arquive-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 9 de 

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000378-37.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ESTEVES MARRAFAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUIZ GUILHERME DA CRUZ OAB - MT25994/O-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ OAB - MT26250/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME (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: 1000378-37.2020.8.11.0007 EXEQUENTE: AUGUSTO 

ESTEVES MARRAFAO EXECUTADO: H. P. CASTRO - ENGENHARIA E 

ARQUITETURA - ME Vistos. Trata-se de Ação de Execução ajuizada por 

AUGUSTO ESTEVES MARRAFÃO em face de HP CASTRO ENGENHARIA E 

ARQUITETURA, ao argumento de que as partes firmaram compromisso de 

compra e venda de um bem imóvel, por meio do qual o autor/promitente 

comprador adquiriu um terreno situado no loteamento Residencial das 

Mangueiras (Quadra nº 9, Lote nº 1) e, após o pagamento integral do valor 

do contrato, no montante de R$ 30.000,00, o requerido se nega a lavrar a 

escritura pública para fim de transferência da propriedade do imóvel ao 

autor perante o Cartório de Registro de Imóveis. Sustenta o autor ter 

constituído o executado em mora por meio de notificação extrajudicial, com 

o escopo de providenciar a transferência da titularidade do imóvel para 

seu nome, contudo, o promitente vendedor/executado permaneceu inerte. 

Com estes argumentos, requer o exequente a execução do valor pago ao 

promitente vendedor, devidamente atualizado, o qual perfaz a quantia de 

R$ R$ 40.272,62. Analisando a petição inicial, verifico que a pretensão 

autoral na verdade consiste na restituição integral do valor que alega ter 

pago, referente ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

celebrado entre as partes, sob o fundamento de negativa de lavratura de 

escritura pública visando a transferência da propriedade do mencionado 

bem mediante registro na matrícula do imóvel. Nessa senda, é evidente 

que o autor é desprovido de título executivo hábil a ajuizar ação de 

execução para restituição do valor pago relativo ao contrato de promessa 

de compra e venda. Com efeito, a ação de execução deve ser instruída 

com título executivo que preencha os requisitos da liquidez, certeza e 

exigibilidade, de modo que ausentes qualquer destes requisitos, o 

exequente não tem direito à propositura de ação de execução. No caso 

em comento, denota-se que, ante a suposta inadimplência do promitente 

vendedor, resta ao promitente comprador/autor duas alternativas: ajuizar 

ação de adjudicação compulsória, se preenchidos os requisitos legais, ou 

manejar ação de resolução contratual com pedido de restituição do valor 

pago, ainda que prevista cláusula resolutória expressa. Assim, é evidente 

que o documento que lastreia a ação de execução é considerado inapto 

ao ajuizamento da ação de execução de quantia supostamente paga pelo 

promitente comprador/autor. Neste sentido, é firme a jurisprudência quanto 

ao descabimento de execução, conforme, mutatis mutandis, segue o 

julgado: “COMPROMISSO DE COMPRA VENDA - INADIMPLÊNCIA DO 

COMPRADOR - DESCABIMENTO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE 

COISA CERTA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - O promitente vendedor 

não pode almejar a posse do bem prometido à venda, enquanto não 

obtiver, em ação de cognição própria, a resolução do contrato de 

promessa de compra e venda, sendo inoperante, para tanto, a cláusula 

resolutória expressa. - Nos embargos do devedor, os honorários por 

sucumbência devem ser fixados segundo apreciação eqüitativa do juiz 

(CPC, art. 20, § 4º), devendo ser evitada a excessiva oneração da parte.“ 

(TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.404278-2/000, Relator(a): Des.(a) 

Dárcio Lopardi Mendes , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento 

em 23/10/2003, publicação da súmula em 12/11/2003) Diante disso, vê-se 

que o contrato de compromisso de compra e venda que instrui a petição 

inicial não é hábil ao manejo de ação executiva para restituição do valor 

pago. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTA a ação de execução sem resolução do mérito por 

ausência de título executivo extrajudicial, com fundamento no artigo 485, I, 

do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o processo 

eletrônico com todas as baixas, obedecidas as normas previstas na 

CNGC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 9 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: 1001121-47.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEIDE CAROLO VALDEVINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 
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35123600 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Procurador da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os quesitos para a 

realização da perícia médica a ser realizada pelo médico Dr. Diego Marcelo 

Muller – CRM 6838/MT

Comarca de Barra do Garças

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011503-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT3774-O (ADVOGADO(A))

LOURIVAL MOREIRA DA MATA OAB - MT0002367A (ADVOGADO(A))

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR OAB - MT5916/B (ADVOGADO(A))

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA OAB - MT17166/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WANDERLEY IDERLAN PERIM (TERCEIRO INTERESSADO)

ZENILDA TEODORA DE LIMA SILVA OAB - MT17806/O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que apresente resposta aos Embargos de Declaração no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011503-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT3774-O (ADVOGADO(A))

LOURIVAL MOREIRA DA MATA OAB - MT0002367A (ADVOGADO(A))

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR OAB - MT5916/B (ADVOGADO(A))

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA OAB - MT17166/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WANDERLEY IDERLAN PERIM (TERCEIRO INTERESSADO)

ZENILDA TEODORA DE LIMA SILVA OAB - MT17806/O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que apresente resposta aos Embargos de Declaração no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-63.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000545-63.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ROMULO DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEBERTH VINICIUS LISBOA DE 

SOUSA 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: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 29/04/2020 Hora: 12:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 8 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: 1000546-48.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE BARNABE TARTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA VARJAO ALVES OAB - MT9790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000546-48.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ONOFRE 

BARNABE TARTAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LORENA VARJAO 

ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 29/04/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 9 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: 1000547-33.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO TARTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0011592A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000547-33.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ELIAS ANTONIO 

TARTAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTA CORAZZA DE 

TOLEDO RIBEIRO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 29/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 9 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: 1000549-03.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVALDO RIBEIRO MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000549-03.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ELIVALDO 

RIBEIRO MATIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERIN LEONEL 

VILELA, ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 29 de 574



juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

29/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, 

SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 9 

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: 1000550-85.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANDRE TARTAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0011592A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000550-85.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:FRANCISCO 

ANDRE TARTAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTA CORAZZA 

DE TOLEDO RIBEIRO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 29/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 9 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: 1002443-48.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, 27/04/2020 Hora: 14:00/HORÁRIO DE MATO GROSSO 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. 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. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-70.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BERNADES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000551-70.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARLENE 

BERNADES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

BORGES LEAO JUNIOR POLO PASSIVO: AGUAS DE BARRA DO GARCAS 

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: 29/04/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 9 de março de 

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

normas da CNGC

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 18/2020-DF

 JOSEANE CAR LA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES, JUÍZA DE DIREITO 

DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 CONSIDERANDO que a servidora JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE, 

Gestora Judiciária, lotada nesta na 4ª Vara desta Comarca, matrícula nº 

24309, irá usufruir 20(vinte) dias de férias, a partir de 07/01 a 26/01/2020.

 RESOLVE

 DESIGNAR a servidora ANA VERONICA BISINOTO ROJAS, Analista 

Judiciário, matricula 32685, para exercer as funções do cargo de Gestor 

Judiciário em Substituição na serventia da 4ª Vara desta Comarca, 

20(vinte) dias a partir de 07/01 a 26/01/2020, em razão da titular estar 

usufruindo férias.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 9 de março de 2020.

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES

 Juíza de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006266-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALMEIDA FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006266-24.2019.8.11.0006 REQUERENTE: CONCEICAO ALMEIDA 

FERREIRA REQUERIDO: RODRIGO ALMEIDA FERREIRA Vistos. 1) Quanto 

ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à sua 

legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ. 2) NOMEIO, nos 

termos do § 2º do art. 752 do CPC/2015, o Ministério Público como curador 

especial. Assevero tratar-se de procedimento de interdição não requerido 

pelo Ministério Público, o qual, na espécie, agirá em defesa do(a) 

interditando, consoante entendimento já esposado pelo C. STJ: “AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE 

CURADOR ESPECIAL. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE 

INTERESSES. REPRESENTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA Nº 

83/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 

vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos 

nºs 2 e 3/STJ). 2. No procedimento de interdição não requerido pelo 

Ministério Público, quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão 

ministerial. Assim, resguardados os interesses do interditando, não se 

justifica a nomeação de curador especial (arts. 1.182, § 1º, do CPC/1973 e 

1.770 do CC/2002). Precedente. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no 

REsp 1652854/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)” 

“PROCEDIMENTO DE INTERDIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CURADOR 

ESPECIAL. NOMEAÇÃO. CONFLITO DE INTERESSES. AUSÊNCIA. 
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INTERESSES DO INTERDITANDO. GARANTIA. REPRESENTAÇÃO. FUNÇÃO 

INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO SINGULAR DO 

RELATOR (CPC, ART. 557) NULIDADE. JULGAMENTO DO COLEGIADO. 

INEXISTÊNCIA. 1. Eventual ofensa ao art. 557 do CPC fica superada pelo 

julgamento colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão 

singular do Relator. Precedentes. 2. A designação de curador especial tem 

por pressuposto a presença do conflito de interesses entre o incapaz e 

seu representante legal. 3. No procedimento de interdição não requerido 

pelo Ministério Público, quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão 

ministerial e, portanto, resguardados os interesses interditando, não se 

justifica a nomeação de curador especial. 4. A atuação do Ministério 

Público como defensor do interditando, nos casos em que não é o autor da 

ação, decorre da lei (CPC, art. 1182, § 1º e CC/2002, art. 1770) e se dá em 

defesa de direitos individuais indisponíveis, função compatível com as 

suas funções institucionais. 5. Recurso especial não provido. (REsp 

1099458/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014)”. 3) Efetivada a entrevista acima 

mencionada, foram realizadas perguntas por este juiz, pelo Ministério 

Público e pelas partes a(o) interditando(a), não tendo respondido de forma 

correta sua idade, demonstrando não saber tratar de dinheiro e efetuar 

compras para seu sustento, muito embora aparente estar bem cuidado(a). 

Por todo o exposto, DISPENSO a realização da prova pericial por perito 

judicial por entender este juízo que a situação é pública e notória e a 

enfermidade do(a) interditando(a) provada pelos documentos acostados 

aos autos, sendo que na sistemática processual vigente os fatos notórios 

independem de prova. 4) SENTENÇA – Vistos. CONCEIÇÃO ALMEIDA 

FERREIRA requereu a INTERDIÇÃO de RODRIGO ALMEIDA FERREIRA, 

qualificado nos autos, aduzindo a incapacidade destes de gerir atos da 

vida c civil por força de acometimento de retardo mental grave e paralisia 

cerebral, consoante atestado médico juntado à petição inicial. Entrevista 

realizada nesta audiência, sendo dispensada a realização da prova 

pericial por entender este juízo que a situação é publica e notória e os 

problemas de saúde restaram satisfatoriamente provados. A presentante 

do Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido exordial. É 

o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, o(a) 

requerido(a) deve, realmente, ser interditado(a), diante das enfermidades 

patentes acima mencionadas, deveras, restando impossibilitado de 

compreender seus atos bem como de manifestar livremente sua vontade. 

É certo que estão sujeitos à curatela, nos termos do art. 1.767 do Código 

Civil, com redação da Lei 13.146/2015, aqueles que por causa transitória 

ou permanente não puderem exprimir sua vontade, o que foi constatado 

nos autos. Assim, justifica-se a submissão do interditando aos termos da 

curatela, nos termos do art. 85 da Lei 13.146/15, limitada aos aspectos de 

natureza patrimonial e negocial. A curatela por outro lado não implicará 

declaração de incapacidade civil, haja vista que não mais remanescem tais 

figuras no art. 3º, do CC, não havendo nos autos elementos que 

demonstrem a incapacidade relativa do interditando por impossibilidade de 

expressão da vontade (art. 4º, III, do CC). Deste modo, o pedido se 

encontra de acordo com o disposto nos artigos 1.767 e seguintes do 

Código Civil e artigo 747 do Código de Processo Civil, conforme documento 

médico juntado nos autos (id 25509597), não havendo nenhum fato que 

impossibilite o reconhecimento do pedido inicial. DISPOSITIVO. Ante ao 

exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO dos(as) requeridos(as) RODRIGO 

ALMEIDA FERREIRA, qualificados(as) nos autos, nos termos do art. 1.767, 

inciso I, do Código Civil, NOMEIO-LHE CURADOR(A) CONCEIÇÃO ALMEIDA 

FERREIRA, também qualificado(a) nos autos. FIXO como limites da 

curatela, observando a situação atual do(a) requerido(a) (incisos I e II do 

art. 755 do CPC), os atos restritos a aspectos patrimoniais e negociais. A 

curatela abrangerá atos de disposição patrimonial, demandar e ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

praticar atos de administração de seu patrimônio. Ressalto que para 

contrair obrigações em nome do(a) interditado(a) será necessária 

autorização judicial. A curatela permanecerá por período indeterminado, 

salvo se cessada a causa que a determinou. Frente ao disposto no art. 

755, §3º do Código de Processo Civil a presente sentença deverá ser 

inscrita no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e publicada na 

rede mundial de computadores no sítio do Tribunal que estiver vinculado o 

juízo e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 meses, 

na imprensa local 01 vez, e no órgão oficial por 03 vezes com intervalo de 

10 dias, constando do edital os nomes da(o) curatelada(o) e do(a) 

curador(a), os limites da curatela, a causa da curatela, constante do 

relatório que consta nos autos, bem como os atos que o mesmo poderá 

praticar autonomamente, tais como de exercer direitos sexuais 

reprodutivos, de decisão sobre filhos, planejamento familiar e direito ao 

voto. OBSERVE-SE o(a) curador(a) nomeado(a) quanto à prestação de 

contas de sua administração (art. 84, §4º, Lei n. 13.146/2015). Isenção de 

custas e despesas processuais (art. 98, CPC/2015). OBSERVE-SE o 

disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III, do 

Código Civil/2002. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. 5) Tendo as partes e o Ministério Público 

desistido do prazo recursal, CERTIFICO o transito em julgado. Após 

cumpridas todas as determinações da sentença encimada, ARQUIVEM-SE 

os autos. 6) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. 

Cumpra-se. Cáceres/MT. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006567-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUZA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS FRAGA OAB - MT13513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUELINA NUNES DE FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006567-68.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIANA DE SOUZA NUNES 

REQUERIDO: MIGUELINA NUNES DE FARIA Vistos. 1. Verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 2. 

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, que deverá tramitar em Segredo de Justiça (artigo 189, II, 

CPC). 3. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, conforme os termos do art. 

98, CPC/2015 c/c art. 1º, § 2º, da Lei 5.478/1968. 4. Ademais, CITE-SE a 

requerida para contestar a ação no de 15 (quinze) dias. 5. Outrossim, 

DETERMINO que a equipe multidisciplinar do fórum (psicólogo(a) e 

assistente social) realizem o estudo psicossocial do(a) requerente e do(a) 

interditando(a), fornecendo relatório no prazo de 15 (quinze) dias. 6. 

Juntados mencionados estudo psicossocial, DÊ-SE vista ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias e, posteriormente, 

INTIMEM-SE as partes, sucessivamente, pelo mesmo prazo, para 

igualmente se manifestarem. 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005302-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MENDONCA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/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 DESPACHO Processo: 

1005302-31.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADAO MENDONCA FERREIRA 

Vistos. 1. A ação em questão trata basicamente da intenção do 

recebimento existentes em conta bancária, pelo falecimento de Maria Leide 

da Cruz Ferreira (. 2. Sobre ventilado tema, devo me ater à Lei n. 6.858/80 

e ao Decreto n. 85.845/81. 3. Os arts. 1º da lei e 2º e 5º do decreto 

cuidam da legitimidade ativa. Dispõem que deve ser apresentada certidão 

de dependentes expedida pelo INSS onde conste o nome do(s) 

requerente(s), ou na forma de lei específica para servidores civis ou 

militares, ou a inexistência de dependentes, para, neste caso, se respeitar 

a ordem de sucessores prevista na lei civil. 4. Vejo que ventilada certidão, 

ou mesmo documento congênere, não foi juntada aos autos quando da 

propositura destes. Tampouco foi observado o art. 4º do mencionado 

decreto. 5. Noto, ainda, que não foi informado acerca da existência de 

outros herdeiros, como por exemplo, filhos do casal. 6. Assim, DETERMINO 

que o requerente junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a referida 
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certidão de existência ou inexistência de dependentes junto a previdência 

social, bem como documento comprobatório de inexistência de outros 

bens sujeitos a inventário e o verso da certidão de óbito da falecida, sob 

pena de indeferimento da inicial. 7. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002081-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA JULIANA SOUZA DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA DA GUIA CEZILIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002081-11.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CAMILA JULIANA SOUZA 

DOS REIS REQUERIDO: SEBASTIANA DA GUIA CEZILIO DE SOUZA 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001699-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALINA NERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITAMIRO NERES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001699-47.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROZALINA NERES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VITAMIRO NERES DOS SANTOS Vistos. 1. 

ROZALINA NERES DOS SANTOS propõe Ação de Curatela em desfavor 

de VITAMIRO NERES DOS SANTOS, também qualificado(a/s) nos autos, 

requerendo, em síntese, a nomeação de curador à parte requerida e 

demais corolários de regência, colacionando nos autos a documentação 

legal necessária. 2. Analisando os autos, verifico necessária a realização 

de perícia médica no interditando. Assim, considerando o teor do Ofício n. 

098/2020/SMS, noticiando a inexistência de médico psiquiatra para 

atendimento às demandas do Município, bem como que restaram 

inexitosas as tentativas de contratação de profissional habilitado na 

especialidade; Considerando, também, a informação de que o médico Dr. 

Hyure Ferreira Miranda deixou de atender na unidade do CAPS, passando 

a dedicar-se apenas aos atendimentos em regime de plantão neste 

Município; Considerando, ainda, a necessidade de imprimir efetividade e 

celeridade nas demandas de curatela, forte no art. 753 do CPC, NOMEIO 

como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. HYURE 

FERREIRA MIRANDA – CRM 10180, atuante nesta Comarca, telefone: (65) 

99905-2017, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação, para a 

avaliação médica necessária, sendo que a perícia será realizada no dia 

17/04/2020, às 15h30min, na sede do Fórum de Cáceres, nas 

dependências da “Sala do Depoimento Sem Dano”, situado à Rua São 

Pedro, n. 257, Bairro Cavalhada, nesta cidade. Desde já, ARBITRO os 

honorários periciais em R$ 200,00 (cem reais), que serão custeados pelo 

Município de Cáceres, mediante a emissão de certidão de crédito. 3. O 

laudo pericial deverá descortinar ao juízo os fatos que demonstram a 

incapacidade do(a) interditando(a) para administrar seus bens e, se for o 

caso, para praticar atos da vida civil, especificando os atos para os quais 

haverá necessidade de curatela, bem como o momento em que a 

incapacidade se revelou, sem prejuízo de indicar outras informações 

relevantes a revelar se a interdição sub examine atende aos interesses e 

à proteção do(a/s) interditando(a/s). 4. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da realização da 

avaliação médica. 5. Juntados mencionados estudo psicossocial e laudo 

pericial, INTIMEM-SE as partes e o Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. 6. INTIME-SE o(a) requerente e o(a) requerido(a) 

para comparecimento na avaliação médica acima designada. 7. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000318-67.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA VILANOVA MENDES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FERREIRA MENDES (ESPÓLIO)

EDUARDO FERREIRA MENDES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000318-67.2020.8.11.0006. INVENTARIANTE: PAULINA VILANOVA 

MENDES INVENTARIADO: EDUARDO FERREIRA MENDES ESPÓLIO: 

EDUARDO FERREIRA MENDES Vistos. 1. RECEBO a inicial, por estarem 

presentes os requisitos dos arts. 319, 320 e 610 do CPC/2015. 2. DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita. 3. NOMEIO inventariante a requerente, 

dispensando a lavratura do termo de compromisso (art. 664, CPC). 4. Para 

homologação do plano partilha amigável, providencie a inventariante os 

seguintes documentos, no prazo de 30 (trinta) dias: a) Certidão de 

inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 

CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados; b) Negativas 

fiscais, Municipal e Estadual, bem como negativa da receita federal, 

inclusive imposto sobre a renda; c) Recolhimento dos impostos pertinentes 

à espécie ou comprovante da declaração do ITCMD, nos termos do 

Decreto 46.665/02. 5. EXPEÇA-SE ofício à Caixa Econômica Federal, para 

que, informe a este juízo, em 05 (cinco) dias, os valores eventualmente 

existentes em conta, FGTS, PIS, aplicações financeiras etc, em nome o 

falecido. Na comunicação, faça constar que todo e qualquer valor 

encontrado, deverá ser transferido para a conta judicial, devidamente 

vinculada aos autos. 6. EXPEÇA-SE ofício ao Banco Itaú, para que, informe 

a este juízo, em 05 (cinco) dias, os valores eventualmente existentes em 

conta, FGTS, PIS, aplicações financeiras etc, em nome o falecido. Na 

comunicação, faça constar que todo e qualquer valor encontrado, deverá 

ser transferido para a conta judicial, devidamente vinculada aos autos. 7. 

Outrossim, em face do disposto nos arts. 659, §2º e 662, as questões 

relacionadas a débito tributário relacionado à sucessão, não obstará a 

conclusão deste processo, já que a Fazenda Pública dispõe de meios 

legais específicos para a cobrança, e será intimada, ao final, para 

lançamento, em sendo o caso. 8. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000637-35.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA YUMI ENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE DE CARVALHO LEME OAB - SP377155 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY CHAVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000637-35.2020.8.11.0006. REQUERENTE: SONIA YUMI ENDO 

REQUERIDO: WESLEY CHAVES DA SILVA Vistos. 1. Verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC/2015, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 2. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo “codex”, 

RECEBO a petição inicial, que deverá tramitar em Segredo de Justiça 

(artigo 189, II, CPC/2015). 3. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, 

conforme os termos do art. 98, CPC/2015 c/c art. 1º, § 2º, da Lei 

5.478/1968. 4. Pretende a requerente a concessão de tutela de evidência 

para a imediata decretação do divórcio do casal, nos termos do artigo 311, 

IV, do Código de Processo Civil. 5. De início, necessário destacar que o 

Código de Processo Civil, ao dispor acerca da matéria, traz as figuras da 

tutela provisória de urgência e de evidência, disciplinadas no artigo 294 e 
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seguintes. Em relação à primeira espécie, o deferimento da tutela fica 

condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 300 do referido 

diploma, a seguir: “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. § 1 o 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.” 6. Assim, para a 

concessão da tutela de urgência, é imprescindível que, além da 

probabilidade do direito e do perigo de dano, sejam reversíveis os efeitos 

da pretendida decisão liminar. 7. Do quadro fático delineado nos autos e 

de um exame que não ultrapasse a sumariedade da presente cognição, 

tem-se que o leito liminar postulado na origem esbarra no sobredito §3º do 

artigo 300, CPC, em razão do perigo da irreversibilidade da medida. Isso 

porque, o pedido de tutela de urgência formulado pela requerente enseja 

verdadeiro adiantamento integral de uma tutela satisfativa, porquanto a 

própria autora reconhece não haver partilha de bens a ser feita e nem 

filhos, o que esvaziaria por completo o conteúdo da demanda de origem, 

qual seja, o decreto de divórcio litigioso, além de não possibilitar o devido 

contraditório. 8. De Outro lado, no concernente à segunda espécie, tutela 

de evidência, para o seu deferimento exige-se a observância dos 

requisitos do artigo 311, do CPC: “Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I – (...) IV - a petição inicial for 

instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do 

direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável. 9. Todavia, o próprio artigo 311, em seu parágrafo único, dispõe 

que "nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente". 

Portanto, nas demais situações, como naquela descrita no inciso IV, há 

que se permitir o contraditório antes da análise do pleito. 10. Assim, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 11. Considerando que a parte 

requerente não reside neste país, DEIXO de designar audiência de 

mediação. 12. CITE-SE o requerido para apresentar contestação em 15 

(quinze) dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC/2015. 13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000084-85.2020.8.11.0006

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

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

GLENDA RAMOS DE SOUZA OAB - MT13644/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

WASHINGTON HEDDER DE VASCONCELOS OAB - 838.421.601-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA APARECIDA FERREIRA VASCONCELOS (REQUERIDO)

JORDINO DA CUNHA VASCONCELOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1000084-85.2020.8.11.0006. REPRESENTANTE: WASHINGTON HEDDER 

DE VASCONCELOS REQUERIDO: JORDINO DA CUNHA VASCONCELOS, 

EDNA APARECIDA FERREIRA VASCONCELOS SENTENÇA Indeferimento 

da petição inicial – via eleita inadequada – inexistência de interesse 

processual – Extinção do feito sem resolução do mérito. Vistos. 1. 

WASHINGTON HEDDER DE VASCONCELOS, qualificado nos autos, 

requerer o levantamento do saldo existente em conta bancária e 

restituição de imposto de renda, em nome de seus genitores JORDINO DA 

CUNHA VASCONCELOS, falecido em 10/04/2018, e EDNA APARECIDA 

FERREIRA VASCONCELOS, falecida em 11/04/2019. 2. Grafa que tem 

ciência de que os falecidos possuíam valores depositados em suas 

contas bancárias e perante a Receita Federal do Brasil. 3. Alega que 

existe inventário extrajudicial perante o cartório do 1º Ofício de Serviços 

Notariais e Registrais de Cáceres/MT. 4. Ao final, a expedição de alvará de 

autorização para levantar as importâncias depositados nas contas 

bancárias e perante a Receita Federal do Brasil, em nome dos falecidos 

acima referidos. É o quanto basta relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. 5. O 

alvará judicial, previsto no art. 666 do CPC, destina-se ao pagamento aos 

dependentes ou sucessores do falecido de valores previstos na Lei 

6858/80 e que não foram recebidos em vida pelos titulares. 6. O 

recebimento de tais quantias deve obedecer à natureza e aos critérios 

legais. Assim sendo, poderão ser levantadas as quantias relativas ao 

FGTS e PIS-PASEP, restituições de tributos ou os valores depositados em 

cadernetas de poupança e fundos de investimento. No que tange aos 

saldos bancários a lei exige que inexistam outros bens a inventariar. 7. A 

Lei 6858/80 dispõe o seguinte: “Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento.” “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.” 8. Pois bem. Conforme dispositivos acima citados, há situações 

que dispensam a abertura de inventário, sendo suficiente o requerimento 

de alvará judicial, em face da natureza dos bens deixados à sucessão ou 

de seu reduzido valor. 9. Ocorre que no caso dos falecidos JORDINO DA 

CUNHA VASCONCELOS e EDNA APARECIDA FERREIRA VASCONCELOS, 

além dos créditos que ora se pretende levantar, há também outros bens a 

inventariar, razão pela qual os requerentes optaram pela abertura de 

inventário extrajudicial, conforme noticiado na inicial, motivo que impede a 

expedição de alvará, tendo em vista o óbice legal. 10. Neste sentido, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 35/2007, para 

regulamentar a Lei 11.441/2007, a qual em seu art. 14 prevê a 

admissibilidade, de escritura pública de inventário para as verbas 

previstas na Lei 6858/80, se presentes os seus requisitos, senão 

vejamos: “Art. 3º As escrituras públicas de inventário e partilha, 

separação e divórcio consensuais não dependem de homologação judicial 

e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a 

transferência de bens e direitos, bem como para promoção de todos os 

atos necessários à materialização das transferências de bens e 

levantamento de valores (DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, instituições financeiras, companhias telefônicas, etc.)” 

(...) “Art. 14. Para as verbas previstas na Lei no 6.858/80, é também 

admissível a escritura pública de inventário e partilha.” 11. Desse modo, 

não seria cabível o requerimento de alvará judicial em paralelo ao 

inventário extrajudicial, porquanto o pedido de levantamento de tais 

valores deve também ser requerido extrajudicialmente, nos autos de 

inventário, não sendo adequada a via eleita. 12. De mais a mais, a CNGC 

do Foro Extrajudicial, em seu art. 453, estabelece o seguinte: “Art. 453. 

Para o levantamento de verbas bancárias e das previstas na Lei n° 

6.858/80 é admissível a escritura pública de inventário e partilha.” 13. 

Neste sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

senão vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL 

PARA LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS E 

ALIENAÇÃO DE SEMOVENTE – IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO 

EXTRAJUDICIAL PENDENTE DE CONCLUSÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL 

– NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE 

PARTILHA E/OU EVENTUAL CARTA DE ADJUDICAÇÃO – TÍTULOS HÁBEIS 

PARA O REGISTRO DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para se autorizar o levantamento de 

saldos de contas bancários, o valor não pode superar a 500 ORTNs 

(Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na 

sucessão, outros bens sujeitos a inventário. Não comprovada nos autos à 

necessidade de alienação antecipada dos semoventes, inexiste razão a 

legitimar o pedido de alvará judicial, revelando-se, pois, necessário 

aguardar o término do inventário extrajudicial ainda pendente de 

conclusão. O formal de partilha e eventual carta de adjudicação do bem 

consistem em títulos típicos para alienação de bens deixados pelo de 

cujos.” (Ap 98569/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/03/2014, 
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Publicado no DJE 11/03/2014) “APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA – ALVARÁ 

JUDICIAL – SAQUES DE SALDO CONTA-POUPANÇA E TÍTULO DE 

CAPITALIZAÇÃO - EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO COMO DEPENDENTE NA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL – CRÉDITOS SUPERIORES A 500 OTN – 

IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – SUSPENSÃO (ARTIGO 

12 DA LEI 1.060/50) RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E ADESIVO 

PROVIDO. Invocando os réus a ilegitimidade ativa em contestação, deve a 

autora responder pelos honorários do advogado da parte contrários com 

base no princípio da causalidade. Pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, 

findo o qual estará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei 1060/50, 

o beneficiário da justiça gratuita terá direito à suspensão da exigibilidade 

de seu pagamento, enquanto durar a situação de pobreza. Não há que se 

falar em concessão de alvará judicial para levantamento de quantia 

superior a 500 OTNs assim como em face da pendencia de definição final 

de quem é a dependente na Previdência Social.”(Ap 4017/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016). 15. Eis o 

entendimento da jurisprudência pátria: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO 

CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. ARTIGO 2º DA LEI 6.858/80. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A Lei 6.858/80 autoriza o levantamento de valores por meio 

de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos 

bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar. Além 

do mais, caso extrapolando o valor a ser levantado o limite de 500 OTN's, 

inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessário o 

ajuizamento de inventário ou sobrepartilha, notadamente porque a 

movimentação financeira via alvará é imune à incidência tributária. 2. Em 

síntese, a liberação de quantia, por meio de alvará judicial, deve atender 

às condições previstas em lei. O caso posto não se amolda ao 

procedimento da jurisdição voluntária. 3. Recurso conhecido e 

desprovido.” (TJDF - 20120210035766 0003465-25.2012.8.07.0002, 5ª 

Turma Cível, Relator: Des. Marco Antonio da Silva Lemos, DJ: 18/05/2016, 

DJE: 13/06/2016). “APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PRETENSÃO 

DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO FALECIDO ESPOSO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO. PARA O 

LEVANTAMENTO DE VALORES INDEPENDENTEMENTE DE INVENTÁRIO OU 

ARROLAMENTO, NA FORMA DO ART. 2º DA LEI 6.858/80, OS 

REQUISITOS SÃO: A) A INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS SUJEITOS A 

INVENTÁRIO; B) SALDOS EM CONTAS-CORRENTES, CADERNETAS DE 

POUPANÇA E FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO SUPERIORES A 500 OTN. 

DOCUMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O VALOR 

DEPOSITADO NAS CONTAS DO DE CUJUS SUPERA O LIMITE DOS 500 

OTN. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, 

CAPUT, DO CPC.” (TJ-RJ - APELAÇÃO APL 22105837520118190021, 6º 

Câmara Cível, Relator: Des. Inês da Trindade Chaves de Melo, DJE: 

07/12/2015). 16. Por fim, anoto que o juízo universal do inventário tem 

força atrativa, de modo que o presente pedido deve ser lançado perante 

ele. 17. Assim sendo, ausente o interesse de agir, bem como é 

inadequada a via eleita. DISPOSITIVO. 18. Diante do exposto e 

considerando o que consta dos autos, com fundamento no artigo 330, 

incisos I e III, do Código de Processo Civil, INDEFIRO LIMINARMENTE A 

PETIÇÃO INICIAL, diante da inadequação da via eleita e por falta de 

interesse processual e, em conseqüência, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e 

VI, do mesmo codex. 19. Custas pelo autor. 20. Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE, procedendo as anotações de estilo e ARQUIVANDO-SE 

os autos. 21. Publique-se. Intime-se. 22. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006689-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FLORENCIO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C Á C E R E S  -  F A M I L I A  E  S U C E S S Õ E S  P r o c e s s o : 

1006689-81.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALICE DA SILVA CARVALHO 

REQUERIDO: DANIEL FLORENCIO DE CARVALHO SENTENÇA 

Indeferimento da petição inicial – via eleita inadequada – inexistência de 

interesse processual – Extinção do feito sem resolução do mérito. Vistos. 

1. ALICE DA SILVA CARVALHO, ALOISIO DA SILVA CARVALHO, 

APARECIDA LUIZA DE OLIVEIRA CARVALHO, ALZIRO SILVA DE 

CARVALHO, ANA CLEIDE SILVA CARVALHO, AURELIO DA SILVA 

CARVALHO, JORGE HENRIQUE DA SILVA CARVALHO e SUELLEN 

SOUZA CARVALHO, qualificados nos autos, requerer a de semoventes 

em nome do de cujus DANIEL FLORÊNCIO DE CARVALHO para o nome da 

inventariante Alice da Silva Carvalho, para poder concretizar a venda 

destes. 2. Alegam que existe inventário extrajudicial que corre no cartório 

do 3º Ofício da Comarca de Cáceres/MT, porém não foi juntada a escritura 

pública do inventário e nem o termo de inventariante. É o quanto basta 

relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. 3. A Lei nº 11.441/2007 introduziu em 

nosso ordenamento jurídico o inventário extrajudicial, autorizando-o 

quando envolvidos são capazes e estiverem em consenso. Assim, o 

Código de Processo Civil atual prevê o que a lei determina, senão vejamos: 

“Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao 

inventário judicial. § 1º Se todos forem capazes e concordes, o inventário 

e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá 

documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para 

levantamento de importância depositada em instituições financeiras.” 4. O 

inventário extrajudicial trata de faculdade concedida aos herdeiros e não 

obrigação, de modo que, em qualquer caso, sempre será possível a opção 

pela via judicial. 5. Contudo, uma vez escolhida a via extrajudicial, não há 

razão para buscar a tutela judicial para questões relacionadas ao 

inventário em curso, ainda mais para transferência de bens do espólio 

para os próprios herdeiros, no caso a inventariante, vez que tal 

circunstância é restrita ao inventário. Aliás, o inventário existe para isso: 

transmissão/divisão/partilha dos bens da pessoa falecida para os 

herdeiros. 6. Assim, não há como admitir a transmissão/divisão/partilha de 

qualquer bem do espólio por meio de alvará judicial. 7. Antes da chegada 

do inventário extrajudicial, não havia opção: o inventário e todas as 

providências relativas aos bens e obrigações (ativas e passivas) do 

espólio tinham de passar pelo crivo do juízo do inventário. 8. Contudo, a 

superveniência do inventário extrajudicial modificou esse cenário, pois se 

todos forem capazes, estiverem de acordo e não houver testamento, 

podem optar pela lavratura de escritura pública de inventário e partilha, na 

qual, além da divisão dos quinhões aos herdeiros, pode-se deliberar sobre 

as dívidas e obrigações pendentes do falecido, as quais serão cumpridas 

por pessoas com poderes de inventariante nomeada pelos herdeiros. 9. O 

art. 447, da CNGC extrajudicial, dispõe que: “Art. 447. Quando se fizer 

necessário qualquer ato preparatório ao inventário será nomeado 

inventariante pelo meeiro e herdeiro(s), mediante escritura pública 

declaratória lavrada com a presença de todos os interessados, prévia à 

escritura pública de inventário e partilha que deverá ser obrigatoriamente 

acatada por quaisquer órgãos públicos ou privados nos quais for 

apresentada, para os fins previstos no art. 620, IV, do Código de 

Processo Civil.” 10. No mais, o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução 35/2007, para regulamentar a Lei 11.441/2007, a qual em seu 

art. 14 prevê a admissibilidade, de escritura pública de inventário para a 

transferência de bens e direitos se presentes os seus requisitos, senão 

vejamos: “Art. 3º As escrituras públicas de inventário e partilha, 

separação e divórcio consensuais não dependem de homologação judicial 

e são títulos hábeis para o registro civil e o registro imobiliário, para a 

transferência de bens e direitos, bem como para promoção de todos os 

atos necessários à materialização das transferências de bens e 

levantamento de valores (DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, instituições financeiras, companhias telefônicas, etc.)” 

(...).” 11. Desse modo, não seria cabível o requerimento de alvará judicial 

em paralelo ao inventário extrajudicial, porquanto o pedido de 

transferência de bens e direitos deve também ser requerido 

extrajudicialmente, nos autos de inventário, não sendo adequada a via 

eleita. 12. Neste sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, senão vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ 

JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS E 

ALIENAÇÃO DE SEMOVENTE – IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO 

EXTRAJUDICIAL PENDENTE DE CONCLUSÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL 

– NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE 

PARTILHA E/OU EVENTUAL CARTA DE ADJUDICAÇÃO – TÍTULOS HÁBEIS 

PARA O REGISTRO DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para se autorizar o levantamento de 
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saldos de contas bancários, o valor não pode superar a 500 ORTNs 

(Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na 

sucessão, outros bens sujeitos a inventário. Não comprovada nos autos à 

necessidade de alienação antecipada dos semoventes, inexiste razão a 

legitimar o pedido de alvará judicial, revelando-se, pois, necessário 

aguardar o término do inventário extrajudicial ainda pendente de 

conclusão. O formal de partilha e eventual carta de adjudicação do bem 

consistem em títulos típicos para alienação de bens deixados pelo de 

cujos.” (Ap 98569/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/03/2014, 

Publicado no DJE 11/03/2014) 13. Assim sendo, ausente o interesse de 

agir, bem como é inadequada a via eleita. DISPOSITIVO. 14. Diante do 

exposto e considerando o que consta dos autos, com fundamento no 

artigo 330, incisos I e III, do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL, diante da inadequação da via eleita e 

por falta de interesse processual e, em conseqüência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso I e VI, do mesmo codex. 15. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 16. 

Sem custas e honorários. 17. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, 

procedendo as anotações de estilo e ARQUIVANDO-SE os autos. 18. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002023-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. D. L. (AUTOR(A))

TANIA CRISTINA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Saúde do Município de Cáceres (REU)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1002023-08.2017.8.11.0006. AUTOR(A): K. R. D. L., TANIA CRISTINA 

RIBEIRO REU: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CÁCERES Vistos. 1. KAYO 

RIBEIRO DE LIMA, representado por sua genitora TANIA CRISTINA RIBEIRA 

promove Ação Cominatória para cumprimento de Obrigação de Fazer em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES, todos 

qualificados nos autos. 2. O feito tramitou regularmente, entrementes, 

derradeiramente a parte autora requereu a DESISTÊNCIA da ação (ID. 

28999815), aduzindo que o provimento judicial não mais lhe é útil e/ou 

necessário. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. 3. 

Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é 

acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia 

provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), 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. 4. Pelo 

exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 267 do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, condenando a parte 

desistente ao pagamento de custas e despesas processuais conforme § 

4º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e expressamente já lhe deferido 

os benefícios da Lei 1.060/50. 5. Havendo participação da DPE ou do MPE, 

ciência ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado na legislação 

orgânica e processual de regência. 6. Após, certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC. 7. Publique-se. Intimem-se. 8. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000776-84.2020.8.11.0006

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:

JOAO CARLOS RIVERA (REQUERIDO)

MARCIA SILVA PEREIRA RIVERA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA EFETUAR O PREPARO DA MISSIVA 

RECOLHER VALORES DA DILIGÊNCIA DO MEIRINHO Impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, 

com o fito de que, no prazo de 15 dias: 1) - Efetue o preparo da Carta 

Precatória remetida a este Juízo da Comarca de Cáceres/MT – 2ª Vara 

Cível (Recolher Taxas de Distribuição da Missiva); 2) - Efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00, visando o 

cumprimento da CP. 2.1) - Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. 2.2) - Ao final, após efetuar o pagamento 

da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 9 de março de 2020 Felipe N. 

Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000630-43.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. P. (AUTOR(A))

T. A. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. F. -. M. (REU)

 

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 04 de junho de 2020 às 16:00hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 09 de março de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003405-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI AUXILIADORA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MENDES DOS SANTOS OAB - MT13063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA BARBOZA FONSECA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e Provimento n. 

56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos, a fim de intimar as partes, por 

meio de seus advogados, legalmente constituídos, para comparecerem à 

Perícia Odontológica designada para o dia 28/11/2017, às 09:00 horas, no 

consultório odontológico situado à Rua Voluntários da Pátria, nº 911, 

centro, Cáceres-MT; bem como para comparecerem à Audiência de 

Conciliação designada para o dia 13/12/2017, às 14:00 horas, que se 

realizará no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Cáceres-MT. Cáceres, 09 de Outubro de 2017. Gislene 

Gomes Fernandes Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-48.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO OAB - MT27885/O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT12028/O (ADVOGADO(A))

JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ OAB - MT18283/O (ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)
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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 02 de junho de 2020 às 15:00hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 09 de março de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000395-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO LEITE DE SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico n.º 

1000395-47.2018.8.11.0006. Vistos. 1. Em atenção ao pedido de 

cumprimento de sentença (Id. 16527361) e aos cálculos da condenação 

apresentados (Ids. 27588699 e 27588701), INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o pagamento da 

integralidade da dívida em execução, sob pena de acréscimo de multa de 

10% (dez por cento) e honorários advocatícios no importe de 10% (dez 

por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC/2015. 2. Transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, 

desde já, mandado de penhora e avaliação. 3. Em caso de cumprimento 

espontâneo DEFIRO desde já a expedição do competente alvará para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora. 4. CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC/2015). 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001218-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LF CONSTRUTORA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/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 

16:00hs, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 09 de 

março de 2020. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006335-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA (REQUERIDO)

 

- Intimo a parte autora para manifestar quanto ao teor da certidão negativa 

do Oficial de Justiça retro (ID 29709066).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004625-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESTECA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PERSICANO NARA OAB - SP143010 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA TALHARIZZO LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004625-69.2017.8.11.0006 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e 

sob pena de indeferimento (art. 321, CPC), emendar a inicial, a fim de: 1) 

Indicar o endereço eletrônico da requerida (art. 319, inciso II, do CPC); 

2)COMPROVAR nos autos o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária para a distribuição da presente ação, devendo vincular as guias 

ao número único (1004625-69.2017.8.11.0006), em observância ao 

Provimento nº 22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Às providências. Cáceres/MT, 31 de julho de 2017. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004817-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAN TELES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT27311/O 

(ADVOGADO(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004817-02.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

JEOVAN TELES DE LIMA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. Visando ao 

saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase 

instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do 

CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC. 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001816-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JR-ADAMVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS S/A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA BRAGA DE SOUZA BATISTA OAB - SC39248 (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO BARROSO OAB - SP241317 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.DE ARAUJO AMORIM - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001816-72.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JR-ADAMVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS S/A REU: 

M.DE ARAUJO AMORIM - ME Vistos. 1. INTIME-SE o exequente para 

atualização do débito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Em seguida, à 

conclusão. 3. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001267-33.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA IZABEL ALVES TAVARES (EXECUTADO)

CICERO BEZERRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, sob pena de 

extinção/arquivamento. Cáceres/MT, 9 de março de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002643-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT27311/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002643-83.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. 

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida 

pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do 

CPC. 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000745-64.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SABINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

 

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 08 de junho de 2020 às 14:00hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 09 de março de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000206-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ SANTANA DE ASSIS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000206-40.2016.8.11.0006 AUTOR: 

JORGE LUIZ SANTANA DE ASSIS GONCALVES RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Realizada 

audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Cáceres, a mesma restou inexitosa, haja vista 

que as partes não chegaram a um acordo. Diante disto, intime-se a autora 

para manifestar-se a respeito da contestação e eventuais documentos, 

bem como sobre a avaliação médica realizada na data da audiência, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Igualmente, intime-se a ré para manifestação 

sobre a avaliação médica realizada na data da audiência, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos. Às providências. 

Cáceres/MT, 29 de maio de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004401-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE ROSE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000940-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRINCESA TURISMO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CACERES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Código n. 1000940-20.2018.8.11.0006. 

Vistos. 1. Ante a manifestação da parte executada (Ids. 29793996 e 

29793999), manifestando pela devolução da missiva em razão da perda 

superveniente de seu objeto, OFICIE-SE o juízo deprecante por meio 

eletrônico solicitando informações acerca do julgamento do recurso que 

teria tornado nula a vertente execução. 2. Com a resposta, CERTIFIQUE-SE 

nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006377-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o 

cumprimento do Mandado de Busca/Apreensão/Citação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 9 de março de 2020 Felipe N. 

Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005521-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON JULIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005521-15.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EMERSON JULIANO DA 

SILVA Vistos. 1. Diante da certidão do oficial de justiça acerca do auto de 

apreensão em ID. 13207313, 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001373-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os 

autos, a fim de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu 

advogado, legalmente constituído, para manifestar-se nos autos e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a 

devolução das cartas, motivo da devolução: não existe o Nr e endereço 

insuficiente. Gislene Gomes Fernandes Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004815-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FREE ACTION MONTADORA DE BICICLETAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA OAB - SC4586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI FRANCISCO DA SILVA 85193224172 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004815-32.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: FREE ACTION MONTADORA DE BICICLETAS LTDA 

EXECUTADO: CLAUDINEI FRANCISCO DA SILVA 85193224172 Vistos, 

etc... Intime-se a parte exequente, por intermédio de seu advogado, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a 

inicial (CPC, artigo 321; artigo 802), a fim de: 1) Indicar e qualificar o 

representante legal do exequente e do executado, de acordo com o ato 

constitutivo (CPC, artigo 75, inciso VIII; artigo 319, inciso II); 2) Informar o 

endereço eletrônico do exequente e do executado (CPC, artigo 319, inciso 

II); 2) Apresentar cópias legíveis das seguintes notas fiscais: Num. 

9417142, 9417163, 9417175, 9417421, 9417434, 9417452, 9417757 e 

9417770 (CPC, artigo 320). Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, imediata conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cáceres/MT, 22 de setembro de 2017. Wladys Roberto Freire do Amaral 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003347-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARI MORAIS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003347-33.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ROSEMARI MORAIS 

SILVA Vistos. 1. Diante da certidão retro, INTIME-SE a parte autora, via 

advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, inciso III, do C.P.C. 2. Assim, decorrido o prazo sem 

manifestação e devidamente certificado, venham os autos conclusos. 3. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000517-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA DE ALMEIDA MACEDO (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, legalmente constituído, para manifestar-se a respeito da 

certidão negativa do Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias. Gislene 

Gomes Fernandes Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000866-92.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000866-92.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: CLEONICE FATIMA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

AGIBANK S/A Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerente com a finalidade de 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo juntar 

aos autos extrato atualizado do benefício de aposentadoria emitido pelo 

INSS, a fim de comprovar referidos descontos, bem como os três últimos 

holerites e comprovante de endereço atualizado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único e art. 485, 

incisos I, do CPC/2015). 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000867-77.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 38 de 574



DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000867-77.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DANIELLE DA 

CONCEICAO Vistos. 1. INTIME-SE a parte requerente com a finalidade de 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo juntar 

aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único e art. 

485, incisos I, do CPC/2015). 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004395-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLORDECI BENEDITA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4º do CPC e item do 

Provimento 56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o 

advogado da parte autora para querendo apresentar impugnação a 

contestação, no prazo legal. Eliana de Fátima Segatto Mendes Gestora 

Judicial

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000435-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZETE DE MELLO QUEROZ (EXECUTADO)

CARLOS BERRIEL SENDRA JUNIOR (EXECUTADO)

N. DE M. QUEROZ - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000435-97.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA EXECUTADO: N. DE M. QUEROZ - 

ME, NILZETE DE MELLO QUEROZ, CARLOS BERRIEL SENDRA JUNIOR 

Vistos, etc... Conforme decisão proferida nos autos, foi determinada a 

ordem de bloqueio em ativos financeiros da parte executada, via sistema 

BacenJud. Segue em anexo recibo de protocolamento de ordens judiciais 

de transferências, desbloqueios e/ou reiterações para bloqueio de valores 

extraído do sistema BacenJud, em que determinei o desbloqueio do valor 

de R$ 25,90 (vinte e cinco reais e noventa centavos), o qual, certamente, 

é ínfimo em relação ao débito em execução, sendo desnecessário 

qualquer procedimento de transferência para a conta única do Poder 

Judiciário, em razão da onerosidade do ato em relação à quantia que se 

persegue. Frustrada a tentativa de constrição via BacenJud, intime-se a 

parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção do processo. Transcorrido in albis o prazo, intime-se o 

exequente, pessoalmente, para dar andamento ao feito, indicando bens 

passíveis de penhora, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Cáceres, 27 de junho de 2017. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000852-11.2020.8.11.0006

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:

J. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000852-11.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSE ARDAIA Vistos. 1. INTIME-SE a parte 

requerente com a finalidade de emendar a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo juntar aos autos comprovante de recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

parágrafo único e art. 485, incisos I, do CPC/2015). 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013318-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX LUCHESI NEVES RAMOS (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1013318-34.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDNEI SOUZA DA SILVA REQUERIDO: ALEX LUCHESI 

NEVES RAMOS, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

Vistos. 1. Tendo em vista a manifestação da parte autora em ID. 

29318648, DETERMINO a remessa dos autos para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), para inclusão 

na pauta do mutirão de perícias DPVAT. 2. Após, VENHAM-ME os autos 

CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento 

antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 3. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000795-90.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA SILVA DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DOMINGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000795-90.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: VERONICA SILVA DE ALBUQUERQUE REQUERIDO: LUIZ 

CARLOS DOMINGUES Vistos. 1. Trata-se de ação de rescisão contratual 

c/c inexigibilidade de débitos c/c consignação de chaves proposta por 

VERÔNICA SILVA DE ALBUQUERQUE, em desfavor de LUIS CARLOS 

DOMINGUES. 2. Aduz que entabulou contrato de locação com o requerido, 

pelo prazo de 01 (um) ano, pelo importe de R$ 800,00 (oitocentos reais) 

mensais. 3. Indica que o término do contrato deveria ocorrer em 

01/02/2020, diferentemente da data estipulada no seu bojo, que fez 

constar o dia 30/02/2020. 4. Indica que o requerido se recusa a receber a 

chave e controle remoto do imóvel, por sustentar a vigência da locação 

até a data prevista no contrato. 5. Requer, por fim, a concessão da tutela 

de urgência para a consignação judicial da chave do imóvel, bem como 

para que o requerido se abstenha de negativar o nome da requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 6. 

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC/2015, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. 7. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

no artigo 330 do CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo “codex”, RECEBO a petição inicial. 8. DEFIRO o pedido de Justiça 
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Gratuita, conforme os termos do art. 98, CPC/2015 c/c art. 1º, § 2º, da Lei 

5.478/1968. 9. No que toca ao pedido de tutela de urgência, vislumbro que 

a requerente não trouxe aos autos notificação extrajudicial ou qualquer 

comprovação de ciência e recusa do requerido em receber a chave e o 

controle remoto do imóvel, sobretudo por se tratar, a princípio, de contrato 

de locação residencial por prazo determinado. 10. Noutro lado, em que 

pese constar a data de término da locação em 30/02/2020, ao analisar o 

contrato verifico inexistir cláusula expressa de vigência de 12 (doze) 

meses. Assim, nesta fase de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, sobretudo ante a necessidade de dilação probatória. 

11. REMETAM-SE os autos ao Centro de Mediação e Resolução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para a realização de sessão de 

mediação. 12. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC/2015. 13. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, CPC/2015). 14. 

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/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015). 15. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001531-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MARTINS CARDOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001531-45.2019.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO - DPVAT ajuizada por ROSELI 

MARTINS CARDOZO em face de SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS - 

DPVAT, ambos qualificados no processo. 2. Em sua inicial (ID. 18187715 e 

anexos) sustenta que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

27/02/2017 que lhe acarretou lesões de caráter permanente. 3. Afirma que 

tentou administrativamente o recebimento da indenização e que teve seu 

pedido indeferido pela seguradora. 4. Requer, portanto, pela via judicial o 

recebimento da indenização no importe de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais) referentes ao Seguro DPVAT, além de 

custas e honorários advocatícios. 5. A inicial foi recebida ao ID. 18249953, 

ocasião em que fora designada audiência de conciliação e deferido ao 

autor o benefício da gratuidade de justiça. 6. Contestação é vista ao ID. 

19238816 e documentos anexos, alegando em síntese, que carece de 

provas quanto à invalidez da autora e não há de nexo de causalidade 

entre a suposta lesão e o acidente sofrido. Após tecer sua argumentação 

pugnou pela improcedência do pedido. 7. Termo de sessão de conciliação 

é visto ao Id. 19383428, ocasião em que as partes não entraram em 

acordo, sendo a parte autora submetida à perícia médica conforme laudo 

pericial de Id. 19393884. 8. A autora apresentou impugnação ao Id. 

19400586 rebatendo os argumentos trazidos pela requerida em sede de 

contestação, por fim, informou concordância quanto ao laudo médico. 9. 

Decisão de Id. 28198681 intimou as partes para especificarem provas a 

serem produzidas. 10. A requerida manifestou-se ao Id. 29583118 

informando desinteresse em produzir novas provas, requerendo, portanto, 

pela improcedência da demanda com base nos pedidos iniciais. 11. 

Conforme certidão de Id. 29908006 decorreu o prazo para especificação e 

provas sem a manifestação a parte autora. É o sucinto relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO. 12. De plano, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, eis que não há necessidade de dilação probatória. 13. Não 

havendo preliminares ou questões pendentes de análise, DECLARO 

SANEADO o feito e passo a fundamentação e ao mérito. 14. No caso em 

tela, verifico que a questão central refere-se ao pagamento integral de 

seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de 

acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a 

autora lesão corporal incapacitante. 15. O pleito exordial apoia-se na Lei 

nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(DPVAT) que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de 

acidentes de trânsito ocasionados por veículos que circulam em via 

terrestre, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo 

sinistrado. 16. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A 

partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos 

automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma 

hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 

1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. 17. Assim, 

para o recebimento da indenização pretendida pela parte autora é 

necessário que a vítima de acidente de trânsito esteja acometida de 

invalidez permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, 

inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à 

indenização securitária pleiteada. 18. Como sobredito, o seguro obrigatório 

de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na 

Lei n. 6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do 

seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas 

de assistência médica. 19. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida 

norma prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 

3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente”. 20. No caso em apreço, a partir da análise da 

documentação trazida juntamente com a petição inicial, aliada a avaliação 

médica, concluo que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. 21. A avaliação médica 

realizada foi categórica em afirmar que a lesão da parte autora foi 

proveniente de acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região 

acometida é o “pé esquerdo”, o que condiz com os documentos médicos 

apresentados pela parte autora junto à exordial. 22. Deste modo, não há 

que se falar em ausência de nexo causal, restando corroborado pelas 

provas acostadas nos autos. 23. Além dos documentos médicos que 

evidenciam as lesões sofridas, a avaliação médica realizada atestou que a 

parte autora sofreu lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou 

funcional definitivo com proporção de 50% (média) no pé esquerdo. 24. 

Veja-se que todas essas considerações feitas na avaliação médica vão 

ao encontro dos demais documentos constantes dos autos, aduzindo que 

o aludido exame é realizado por profissional capacitado na área médica, 

não havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tenho que o laudo médico é prova forte aliado 

às demais para demonstrar que a requerente está acometida por invalidez 

parcial e incompleta, porém, permanente. 25. Deste modo, apesar de não 

estar ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbro que ela 

é essencial e demonstra de maneira clara, o grau e a lesão da parte 

autora, ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. 26. Pois bem, em se 

tratando de indenização referente ao seguro DPVAT a quantificação do 

valor a ser recebido submete-se à situação adequada a cada caso 
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conforme tabela contida na própria legislação. 27. A referida tabela expõe 

os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado 

a serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. 28. Partindo dessas 

premissas, como no caso da parte autora houve a perda parcial 

incompleta, com repercussão de 50% (média) no pé esquerdo, o valor 

indenizatório in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: · PÉ ESQUERDO: 

13.500,00 x 50 % = 6.750,00 x 25% = 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais). 29. Desta feita, em consonância com a Lei n. 

6.194/1974, vislumbro que a parte autora faz jus ao recebimento do valor 

acima obtido. DISPOSITIVO 30. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido constante da inicial CONDENANDO a requerida ao 

pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT em favor da parte 

autora no valor de 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) 

sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

data de citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, 

com espeque no artigo 3º da Lei n.º 6.194/1974. 31. DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. 32. Visto que houve sucumbência recíproca CONDENO ambas 

as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), dos 

quais caberá a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento), 

todavia, suspensa exigibilidade, nos termos do art. 98, do CPC/2015 e, o 

restante, isto é, 50% (cinquenta por cento), caberá a requerida, nos 

termos do art. 86, do CPC/2015. 33. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

34. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 35. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004419-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE FERRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo Judicial Eletrônico n.º 1004419-84.2019.8.11.0006. 

Sentença Homologatória Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA em 

face de JAQUELINE FERRO, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe. 2. Realizados alguns atos processuais as partes aportaram 

aos autos petição noticiando a composição extrajudicial acerca do objeto 

desta demanda requerendo pela homologação do acordo e a extinção do 

feito (Id. 29906255). É o sucinto relato do necessário. Fundamento e 

Decido. 3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da 

pretensão resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não 

mais interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a 

pacificação focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder 

Jurisdicional reveste-se da secundariedade. 4. Ex vi, da autocomposição 

celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como para fins do artigo 

515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 

487 do CPC/2015, para que produza os devidos efeitos legais o acordo 

extrajudicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, por 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito. 5. Eventual descumprimento do acordo 

ensejará pedido de execução nestes mesmos autos ou em processo 

autônomo, bem como acarretará a inscrição no banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, se necessário. 6. Havendo custas 

remanescentes, na forma do art. 90, §3º do CPC/2015. 7. Quanto à baixa 

em eventual restrição na base de dados do DEDTRAN/MT por meio do 

sistema RENAJUD, não vislumbro nos autos a determinação do juízo para 

que houvesse tal restrição, assim, INDEFIRO o pleito. 8. Para efetivação 

dos comandos judiciais, se necessário, promova o diligente gestor as 

comunicações e diligências para materialização das cláusulas e termos da 

autocomposição homologada. 9. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de 

estilo. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006899-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DE FATIMA BOSCO PIRAN (AUTOR(A))

IVANOR LUIZ PIRAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO TOLON (REU)

MARCIA IVETE TAVARES TOLON (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo Judicial Eletrônico n.º 1006899-35.2019.8.11.00006. 

Sentença Homologatória Vistos. 1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA ajuizada por IVANOR LUIZ PIRAN e DIONE DE FÁTIMA BOSCO 

PIRAN em face de MÁRCIA IVETE TAVARES TOLON e CELSO TOLON, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Realizados 

alguns atos processuais as partes aportaram aos autos petição noticiando 

a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda requerendo 

pela homologação do acordo e a extinção do feito (Id. 29459864). É o 

sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 3. Toda e qualquer 

ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão resistida. Acordando as 

partes sobre o direito vergastado, não mais interessa ao Poder Judiciário 

persistir na demanda, eis que a pacificação focal já foi alcançada, sendo 

por isso que o poder Jurisdicional reveste-se da secundariedade. 4. Ex vi, 

da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como 

para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda ao disposto 

no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os devidos efeitos 

legais o acordo extrajudicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o 

acordo, e, por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre 

as partes, JULGO EXTINTO o presente feito. 5. Eventual descumprimento 

do acordo ensejará pedido de execução nestes mesmos autos ou em 

processo autônomo, bem como acarretará a inscrição no banco de dados 

dos serviços de proteção ao crédito, se necessário. 6. Para efetivação 

deste comando judicial, se necessário, promova o diligente gestor as 

comunicações e diligências para materialização das cláusulas e termos da 

autocomposição homologada. 7. Custas e honorários conforme entabulado 

pelas partes. 8. EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, 

encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis competente. 9. 

PROCEDA-SE ao cancelamento da audiência de conciliação designada 

nestes autos. 10. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 11. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000599-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY GISELE ALVES LEITE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1000599-28.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.206,65 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: NATALY GISELE ALVES 

LEITE Endereço: RUA SAO BRAZ, 01, CRISTO REI, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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requerendo o que entender de direito. Cáceres-MT, 9 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001864-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO MAHMUD (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1001864-02.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.162,04 ESPÉCIE: 

[Capitalização / Anatocismo]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL Endereço: Praça Barão 

Branco,, 131, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: 

Nome: MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO MAHMUD Endereço: Rua dos 

Barreiros, 70, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, 

em face da correspondência devolvida de id 26581514. Cáceres-MT, 9 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: 1000730-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUDILENE DE SOUZA RABELO (AUTOR(A))

CLAUDIO DE SOUZA RABELO (AUTOR(A))

EVA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO (REU)

JOAO FELIX PEREIRA NETO (REU)

REPRESENTANTE DO ESPÓLIO - CARMEM DE SOUZA RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT12307-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES OAB - MT3432-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO SALLES CHIAPPA OAB - MT11883-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1000730-37.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.950.928,20 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária 

Gratuita, Honorários Advocatícios]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: EVA VIEIRA DE SOUZA Endereço: Rua M, 32, Quadra 

16, Jardim Aeroporto, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Nome: CLAUDIO 

DE SOUZA RABELO Endereço: Rua M, 32, Quadra 16, Jardim Aeroporto, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 Nome: GLAUDILENE DE SOUZA RABELO 

Endereço: RUA M, 32, QUADRA 16, Jardim Aeroporto, CÁCERES - MT - 

CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: JOAO FELIX PEREIRA NETO 

Endereço: RUA PROFESSORA ÁUREA DE CAMPOS GONÇALVES, 390, 

JARDIM AMERICANO, LINS - SP - CEP: 16400-653 Nome: ESPÓLIO DE 

PILTON FELIX PEREIRA SOBRINHO Endereço: desconhecido Nome: 

REPRESENTANTE DO ESPÓLIO - CARMEM DE SOUZA RIBEIRO Endereço: 

AVENIDA AEROCLUBE, 294, VILA SOBRINHO, SOBRINHO, CAMPO 

GRANDE - MS - CEP: 79110-050 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para manifestar-se acerca das respostas de oficios ( ID 

26249946 e 26248670 e ss.), bem como para apresentar alegações finais 

no prazo de 15 (quinze) dias conforme despacho de ID 22562354. 

Cáceres-MT, 9 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000864-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR MARINHO GARCIA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000864-25.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOAO VICTOR MARINHO GARCIA 

SILVA Vistos, etc... Nos termos dos arts. 320 e 321 do Código de 

Processo Civil, determino a emenda da inicial para que o autor proceda 

com a juntada do instrumento contratual relativo ao financiamento em 

questão devidamente assinado pelo réu, uma vez que daquele acostado 

no id. 30005228 não é possível identificar qualquer assinatura no campo 

rasurado. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias sob pena de indeferimento 

da inicial. Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 09 de março de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000862-55.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUENY MARQUES GARCETE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000862-55.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: SUENY MARQUES 

GARCETE Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão fundada no 

DEC. 911/69, ajuizada por Omni Financeira S/A em face de Sueny Marques 

Garcete. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime 

a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo efetuado o pagamento, 

desde já fica analisada a inicial nos seguintes termos: Analisando os 

documentos que acompanham a exordial, verifico que foram cumpridos os 

requisitos necessários para deferimento da liminar pretendida. Sendo 

assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor 

do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada como 

depositário pelo mesmo, vez que nesta comarca inexiste depósito público. 

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse 

prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69. No ato da apreensão do bem, cite-se o devedor 

fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. Defiro os benefícios 

constantes do artigo 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, 

fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Por fim, deverão os Oficiais de Justiça se limitar ao 

cumprimento do mandado no endereço indicado na inicial, exceto quando 

obtiverem informações sólidas quanto a local diverso onde possa ser 

encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou quando houver pedido 

expresso da parte Autora, sob pena de não recebimento das diligências 

em excesso. Acaso a parte Autora realize o pagamento de diligências 

realizadas em locais aleatórios e sem respaldo de informações 

consistentes, desde já saliento que em caso de procedência da ação, não 

haverá condenação da parte Ré ao pagamento das referidas despesas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 09 de março de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000424-29.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA 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 AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 09/03/2020 

17:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE 

CÁCERES. Cáceres/MT, 09 de março de 2020. Valdiney da Silva Nogueira 

- Analista Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ SEDE 

DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: 

- TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002824-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR APARECIDO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES OAB - MT8037-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos do Art. 152, VI, do CPC, impulsionam-se os autos para 

intimação da parte autora para apresentar quesitos e indicar assistente 

técnico, já que a parte ré acostou seus quesitos por ocasião da 

contestação. Prazo: 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002948-33.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON SANTANA CASTRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos do Art. 152, VI, do CPC, impulsionam-se os autos para 

intimação da parte autora para apresentar quesitos e indicar assistente 

técnico, já que a parte ré acostou seus quesitos por ocasião da 

contestação. Prazo: 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003094-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LUZIA LIMA BRUZZON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos do Art. 152, VI, do CPC, impulsionam-se os autos para 

intimação da parte autora para apresentar quesitos e indicar assistente 

técnico, já que a parte ré acostou seus quesitos por ocasião da 

contestação. Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003837-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI HERRERA INFANTE PEREIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MARCOS EDNELSON GARCIA BELLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Certifico que 

as contestações foram interpostas tempestivamente. Ao autor para, 

querendo, impugná-las. Cáceres/MT, 10 de fevereiro de 2020 VALDINEY 

DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001166-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ALVARES CAMPOS OAB - MT1127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1001166-93.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 100,00 ESPÉCIE: 

[Demissão ou Exoneração, Acumulação de Proventos, Custas, Honorários 

Advocatícios, Busca e Apreensão, Liminar, Depoimento]->CAUTELAR 

INOMINADA (183) POLO ATIVO: Nome: FELIX MANOEL SOUZA PINTO 

ALVARES Endereço: Rua João Pessoa, n 118, CENTRO, CÁCERES - MT - 

CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES 

Endereço: Av. Getúlio Vargas, S/N, COC, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

Pelo presente, em obediência à determinação contida no item "a" do evento 

de n. 28568359, INTIMO a Parte Autora, via diário eletrônico, para que no 

prazo de 15 dias, apresente as suas alegações finais. Cáceres/MT , 9 de 

março de 2020. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003746-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSARIA DA CRUZ (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. 

1003746-91.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.586,10 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA ROSARIA DA CRUZ Endereço: RUA ATALAIA, 0, 

Lote 11, da Quadra 20, JARDIM IMPERIAL, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 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: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 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, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

06 de março de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - Analista Judiciário 

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: 1000500-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO JOSE IGNACIO DOS SANTOS (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. 

1000500-87.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 8.869,97 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: OTAVIO JOSE IGNACIO DOS SANTOS Endereço: RUA C 

RES. ANA PAULA, 14, SANTA CRUZ, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

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: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 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, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

09 de março de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - Analista Judiciário 

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: 1000763-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTIM PARE (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. 

1000763-22.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.388,36 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: VALENTIM PARE Endereço: AV TANCREDO NEVES, 

1408, MASSA BARRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 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: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

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, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 09 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira - Analista Judiciário 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: 1000436-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - EPP 
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(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. 

1000436-77.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.227,06 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - EPP Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 136, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 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: A FAZENDA PÚBLICA propôs 

a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) 

Executado(a) e de seus sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida 

Ativa anexa) nos endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. 

Promova-se a citação por edital da parte devedora. Não havendo 

resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar como curador especial. 

Após, vistas ao exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 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, VALDINEY DA SILVA, digitei. 

Cáceres/MT, 09 de março de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - Analista 

Judiciário 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: 1000542-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA EDUARDO & BARROS LTDA ME - ME (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. 

1000542-39.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.264,43 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ROSA EDUARDO & BARROS LTDA ME - ME Endereço: 

RUA DOS MARTINS WILLINS, 1, CAVALHADA II, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 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: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 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, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

09 de março de 2020. Valdiney da Silva Nogueira - Analista Judiciário 

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: 1000540-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(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. 

1000540-69.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 6.555,48 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

- ME Endereço: RUA PADRE CASSEMIRO, 821, PRAÇA DA FEIRA, 

CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 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: A FAZENDA 

PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a 

citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e endereço na 

Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na inicial. 

DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte devedora. 

Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar como 

curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

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, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 09 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira - Analista Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005871-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIANE LARA CASTRILLON DIONELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pela 

executada; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007321-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA FERREIRA DOS SANTOS SERVICOS - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT, na qual o Exequente pugna pela extinção do feito em razão 

do cancelamento da CDA na via administrativa. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução com resolução de 

mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, com base no art. 26 da lei 6830/80; b) 

b) Sem custas e sem honorários; c) c) Preclusa a via recursal, arquive-se 

o feito com as baixas devidas; d) d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002439-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ODEMAR GATTASS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005744-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH PINTO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003816-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO DELFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007095-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT24303/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT, na qual o Exequente pugna pela extinção do feito em razão 

do cancelamento da CDA na via administrativa. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com base no art. 26 da lei 6830/80; b) 

b) Sem custas e sem honorários; c) c) Preclusa a via recursal, arquive-se 

o feito com as baixas devidas; d) d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006800-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO DELFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003875-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WITHIER JOSE DA SILVA VILAS BOAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 
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pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Sem custas; d) 

Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; e) Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as 

baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003720-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIM CINTRA LEAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Sem custas; d) 

Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; e) Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as 

baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006919-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007355-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS MARCELO GRANADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT, na qual o Exequente pugna pela extinção do feito em razão 

do cancelamento da CDA na via administrativa. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com base no art. 26 da lei 6830/80; b) 

b) Sem custas e sem honorários; c) c) Preclusa a via recursal, arquive-se 

o feito com as baixas devidas; d) d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000640-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 

executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003567-60.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EMIDIO DANTAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo pela FAZENDA 

PÚBLICA em face de LUIZ EMIDIO DANTAS, na qual há notícia de 

falecimento do devedor antes da sua citação, nos termos da certidão de 

óbito acostada ao feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico ser caso 

de extinção da ação executiva. O falecimento da parte executada antes 

da sua citação materializa fato impeditivo para o prosseguimento do feito. 

Isso porque, na linha do entendimento pacífico da jurisprudência, o 

falecimento do devedor antes da citação no feito executivo altera a 

legitimidade passiva ad causam da demanda, que, ipso facto, não pode 

ser redirecionada ao espólio. Ausente uma das suas condições de 

existência, a demanda está originariamente natimorta. Nessa toada: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA 

DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O 

ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida 

ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O redirecionamento da 

execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já 

falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a 

legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014) 

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquivem-se 

os autos com as anotações de estilo; d) Publique-se. Registre-se. 
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Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007363-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA DOS SANTOS LINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004137-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE LUCIA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004110-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MIGUEL DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Sem custas; d) 

Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; e) Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as 

baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004098-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS TREBIAL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Sem custas; c) Honorários adimplidos administrativamente; d) 

Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; e) Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as 

baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004130-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL ALMEIDA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo pela FAZENDA 

PÚBLICA em face de ISABEL ALMEIDA DE AMORIM, na qual há notícia de 

falecimento da devedora antes da sua citação, nos termos da certidão de 

óbito acostada ao feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico ser caso 

de extinção da ação executiva. O falecimento da parte executada antes 

da sua citação materializa fato impeditivo para o prosseguimento do feito. 

Isso porque, na linha do entendimento pacífico da jurisprudência, o 

falecimento do devedor antes da citação no feito executivo altera a 

legitimidade passiva ad causam da demanda, que, ipso facto, não pode 

ser redirecionada ao espólio. Ausente uma das suas condições de 

existência, a demanda está originariamente natimorta. Nessa toada: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA 

DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O 

ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida 

ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O redirecionamento da 

execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 
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da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já 

falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a 

legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014) 

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquivem-se 

os autos com as anotações de estilo; d) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004776-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROMANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005065-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ODEMAR GATTASS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo pela FAZENDA 

PÚBLICA em face de JOAO ODEMAR GATTASS, na qual há notícia de 

falecimento do devedor antes da sua citação, nos termos da certidão de 

óbito acostada ao feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico ser caso 

de extinção da ação executiva. O falecimento da parte executada antes 

da sua citação materializa fato impeditivo para o prosseguimento do feito. 

Isso porque, na linha do entendimento pacífico da jurisprudência, o 

falecimento do devedor antes da citação no feito executivo altera a 

legitimidade passiva ad causam da demanda, que, ipso facto, não pode 

ser redirecionada ao espólio. Ausente uma das suas condições de 

existência, a demanda está originariamente natimorta. Nessa toada: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA 

DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O 

ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida 

ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O redirecionamento da 

execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já 

falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a 

legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014) 

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquivem-se 

os autos com as anotações de estilo; d) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003380-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem honorários; d) Custas pelo executado; e) 

Determino o levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004930-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE CARDOSO DEMELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 
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extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007071-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR BUFULIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo pela FAZENDA 

PÚBLICA em face de BOLIVAR BUFULIN, na qual há notícia de falecimento 

do devedor antes da sua citação, nos termos da certidão de óbito 

acostada ao feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico ser caso de 

extinção da ação executiva. O falecimento da parte executada antes da 

sua citação materializa fato impeditivo para o prosseguimento do feito. Isso 

porque, na linha do entendimento pacífico da jurisprudência, o falecimento 

do devedor antes da citação no feito executivo altera a legitimidade 

passiva ad causam da demanda, que, ipso facto, não pode ser 

redirecionada ao espólio. Ausente uma das suas condições de existência, 

a demanda está originariamente natimorta. Nessa toada: PROCESSUAL 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ 

FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO 

DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa 

(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O redirecionamento da 

execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já 

falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a 

legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014) 

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do 

CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquivem-se 

os autos com as anotações de estilo; d) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007225-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO CACERENSE DE EDUCACAO S/C LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de Execução Fiscal interposta pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES contra o CENTRO CACERENSE DE EDUCAÇÃO S/C LTDA-M, na 

qual o Exequente pugna pela declaração da prescrição quinquenal do 

crédito exequendo. Ajuizamento da ação em 31/12/2018. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da sua 

constituição definitiva, sendo que o prazo prescricional é interrompido pelo 

despacho que ordena a citação do devedor, nos termos do Art. 174 do 

CTN. Analisando os autos, verifico que o despacho citatório foi exarado 

em 04/02/2019 (ID 1728104). O Superior Tribunal de Justiça adotou o 

entendimento de que a interrupção da prescrição retroage à data da 

propositura da ação, nos casos em que o ato interruptório se dá nos 

termos do Art. 174, parágrafo único, I, do CTN: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EFEITO 

RETROATIVO À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. ORIENTAÇÃO 

ADOTADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. 1. Conforme 

orientação adotada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (REsp 

1.120.295/SP), a interrupção da prescrição nos termos do art. 174, 

parágrafo único, I, do CTN retroage à data da propositura da ação, 

conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973. 2. Hipótese em que o termo a quo 

da prescrição, segundo as premissas fixadas na decisão colegiada, 

corresponde aos exercícios de 2006, 2007 e 2009 e a demanda foi 

ajuizada em 20.12.2009. Considerou-se, no entanto, consumada a 

prescrição porque a demanda foi distribuída no juízo incompetente, tendo o 

despacho que a ordenou sido proferido pelo juízo competente apenas em 

8.9.2014. 3. O STJ definiu, em julgamento de recurso repetitivo, no rito do 

art. 543-C do CPC/1973 (REsp 1.120.295/SP), que a interrupção da 

prescrição por meio da citação (na vigência original do art. 174, parágrafo 

único, I, do CTN), ou do despacho que a ordena (na redação dada pela LC 

118/2005), retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 

219, § 1º, do CPC/1973. 4. A circunstância de a demanda ter sido ajuizada 

no juízo incompetente é irrelevante, pois até mesmo um suposto despacho 

ordenatório da citação emitido por este teria o efeito de interromper a 

prescrição (art. 219, caput, do CPC/1973). No caso concreto, o que 

ocorreu é que o despacho foi proferido no juízo competente (o Tribunal de 

origem, após a remessa dos autos pelo juízo de primeiro grau), e o 

referido ato judicial foi praticado nos autos da mesma demanda (e não de 

outra), ajuizada em 20.12.2009. 5. Superado o equivocado entendimento 

quanto à ocorrência de prescrição, adotado no acórdão hostilizado, 

devem os autos retornar às instâncias de origem, para enfrentamento das 

razões de mérito deduzidas na Exceção de Pré-Executividade. 6. Recurso 

Especial provido. (Resp 1.682.977 - RN, Relator Min. Herman Benjamin, 

data de julgamento: 19/09/2017) Dessa forma, o termo final da prescrição 

do Art. 174 do CTN, neste caso, é o da propositura da ação (31/21/2018). 

Assim sendo, conforme depreende-se da CDA que instrui a exordial (ID 

17242372), entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da 

ação, deixou-se transcorrer o prazo prescricional quinquenal. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTA A EXECUÇÃO, declarando a prescrição do crédito tributário, nos 

termos do Art. 174, parágrafo único, I c/c Art. 156, V, ambos do Código 

Tributário Nacional, com fulcro no Art. 487, II, do CPC; b) Sem custas e 

sem honorários, na forma da lei; c) Feito não sujeito ao reexame 

necessário, forte no art. 496, § 3º, III, do CPC; d) Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe; e) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007097-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDENESIO PEREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo pela FAZENDA 

PÚBLICA em face de EDENESIO PEREIRA DE ALMEIDA, na qual há notícia 

de falecimento do devedor antes da sua citação, nos termos da certidão 

de óbito acostada ao feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico ser caso 

de extinção da ação executiva. O falecimento da parte executada antes 

da sua citação materializa fato impeditivo para o prosseguimento do feito. 

Isso porque, na linha do entendimento pacífico da jurisprudência, o 

falecimento do devedor antes da citação no feito executivo altera a 

legitimidade passiva ad causam da demanda, que, ipso facto, não pode 

ser redirecionada ao espólio. Ausente uma das suas condições de 

existência, a demanda está originariamente natimorta. Nessa toada: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
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EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA 

DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O 

ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida 

ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O redirecionamento da 

execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já 

falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a 

legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014) 

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do 

CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquivem-se 

os autos com as anotações de estilo; d) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-41.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO WAGNER PAIVA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA BARBOZA CALIXTO PAIVA OAB - RS90332 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DA SILVA OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1000850-41.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ROBERTO 

WAGNER PAIVA COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LIDIA 

BARBOZA CALIXTO PAIVA POLO PASSIVO: BENEDITO DA SILVA 

OLIVEIRA 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: 23/04/2020 Hora: 

16:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 6 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: 1000853-93.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALMORONE DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000853-93.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:PAULO 

ALMORONE DE AZEVEDO 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 9 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: 1000858-18.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMARY BORGES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000858-18.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JULIMARY 

BORGES DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA 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: 23/04/2020 Hora: 

16:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 9 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: 1000859-03.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMARY BORGES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000859-03.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JULIMARY 

BORGES DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA 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: 23/04/2020 Hora: 

17:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 9 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: 1006075-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CASTELLA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

intimar as partes da r. sentença retro

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-70.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AGUILHERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000861-70.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:RICARDO 

AGUILHERA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER DE SOUZA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

17:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 9 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: 1000786-31.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VITTORAZI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/04/2020 

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: 1000807-07.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA APARECIDA LOPES DE AGUIAR (REQUERENTE)

JOSE LUIZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ARAGAO MARTINS DE MELO OAB - DF27150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/04/2020 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-74.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DYANDRA CARLA FUMAGALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURITONIO SANTOS MARTINEZ OAB - MT27307/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/04/2020 

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: 8010571-05.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA RODRIGUES ARAUJO ARAGUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

MILENA PIRAGINE OAB - MT17210-A (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: 8010571-05.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA RODRIGUES ARAUJO ARAGUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

MILENA PIRAGINE OAB - MT17210-A (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: 1000495-31.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 30/03/2020 

15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000618-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ JAIVONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-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))

 

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: 1000716-14.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WS ENERGIA SOLAR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

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: 1000544-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAMONA GONCALVES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO PAN (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE TUTELA Vistos, etc.Segundo consta 
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da inicial, a Requerente é pensionista do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, percebendo benefício mensal no valor de R$ 1.041,92 (um 

mil e quarenta e um reais e noventa e dois centavos) a título de pensão 

por morte.A Requerente sustenta que foi surpreendida com descontos 

mensais em seu benefício e em contrapartida, identificou que foi creditado 

em sua conta corrente dois valores a título de empréstimo, sendo a 

importância de R$ 10.644,36 (dez mil seiscentos e quarenta e quatro reais 

e trinta e seis centavos), do Banco ITAÚ e o outro no valor de R$ 1.255,95 

(um mil duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), 

do Banco PAN, dos quais a Requerente alega nunca ter solicitado nem 

autorizado.Alega ainda a Requerente, que para evitar maiores problemas, 

repassou os referidos valores para sua conta poupança, vindo a Juízo 

requer a título de tutela de urgência que seja autorizado o depósito judicial 

da integralidade dos valores controvertidos como garantia, bem como que 

seja determinada a suspensão dos descontos mensais referentes aos 

empréstimos, e ainda, que as empresas requeridas apresentem cópia da 

gravação de contratação e/ou fotocópia do contrato devidamente 

assinado pela reclamante, sob pena de multa.É o breve relato. Decido.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. Nesse passo, reporto-me ao pedido de tutela de urgência, 

com fulcro no art. 298 e seguintes do Código de Processo Civil. Pois bem, 

para o fim de deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do 

Código de Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de 

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

risco ao resultado útil do processo.No caso, analisando detidamente o 

painel probatório coligido ao processo, vislumbro a probabilidade do direito 

num juízo de cognição sumária, considerando que a Requerente, na 

qualidade de consumidora e portanto hipossuficiente frente as 

Requeridas, alega nunca ter solicitado/autorizado os empréstimos, bem 

como ao considerar a demonstração de boa-fé, ao requerer o deposito em 

juízo do valor referente aos empréstimos.No que diz respeito ao perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, encontra-se patente, vez que 

o benefício da Requerente sofreu uma diminuição significativa no valor, o 

que vem prejudicando seu sustento.Resta também patente o requisito da 

reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que caso se demonstre 

durante a dilação probatória que a Requerente contratou os empréstimos 

objeto da presente demanda, persistirá a possibilidade de medidas que 

impute a Requerente o ressarcimento Assim entendendo, DEFIRO 

PARCIALMENTE OS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA, o fim 

de:AUTORIZAR o depósito judicial da integralidade dos valores 

controvertidos como garantia, totalizando o importe de R$11.900,31 (onze 

mil, novecentos reais e trinta e um centavos);DETERMINAR ao Banco ITAU 

Consignado e o Banco PAN que suspendam os descontos dos 

empréstimos consignados, contados da intimação desta 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, especificamente para que 

apresentem cópia da gravação de contratação e/ou fotocópia do contrato 

devidamente assinado pela reclamante, 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 da Súmula 

n. 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciados n. 

20 e 78 do FONAJE (arts. 20, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAMONA GONCALVES MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO PAN (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: 02/04/2020 

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: 1000814-96.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA OAB - MT20777/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DO SUL FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM ACOES 

CARTEIRA LIVRE - STRATEGY (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: 23/04/2020 

14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-81.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA VIEIRA DELUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/04/2020 

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: 1000886-83.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI RUMEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1000886-83.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JURACI RUMEIRO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO 

POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 9 

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: 1000888-53.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO FANCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REU)
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PROCESSO n. 1000888-53.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ROMILDO 

FANCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO POLO PASSIVO: BANCO DA AMAZONIA 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 9 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: 8012875-40.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO OAB - MT13181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIANE DOS SANTOS BRITO (EXECUTADO)

JOAO DOS SANTOS MIRANDA (EXECUTADO)

 

INTIMO PARA QUE NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS COMPAREÇA PERANTE 

ESTE JUÍZO PARA QUE RETIRE A R. CERTIDÃO DE CREDITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004827-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE PAULA DE ARAUJO SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSA GABRIELA CASTRILLON MACEDO OAB - MT26858/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT26763/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE RODRIGUES ARDAIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004827-75.2019.8.11.0006. INTERESSADO: ROSIANE PAULA DE 

ARAUJO SANTOS REQUERIDO: CRISTIANE RODRIGUES ARDAIA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38, “caput”, da Lei nº 

9.099/95. Consoante manifestação do exequente de ID: 24501103, em que 

declara não ter mais interesse no prosseguimento da presente demanda, 

requerendo a extinção e arquivamento do feito. Nos termos do artigo 775 

do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Juizado 

Especial, em se tratando de execução, a desistência do autor não 

depende do consentimento do executado. Portanto, diante da desistência 

da ação pela requerente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do 

mérito, com base no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem honorários (Lei nº 9099/95, art. 55). Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações necessárias. 

Sentença publicada eletronicamente. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de 

fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011721-21.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA ESPIRITO SANTO MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA R. SENTENÇA: Vistos, etc. Trata-se de execução movida 

por fulano de tal em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Instada a 

se manifestar, a Fazenda Pública quedou-se inerte. Isto posto, 

homologa-se o cálculo mencionado na exordial, no importe de R$ 

10.480,69 (Dez mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e nove 

centavos). Proceda a secretaria da vara com o disposto no provimento 

11/2017-CM. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010056-72.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA SANABRIA CARVALHO TOLOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010056-72.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: TANIA MARIA SANABRIA 

CARVALHO TOLOTTI EXECUTADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos 

etc. O Devedor apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, 

alegando excesso na execução. Ocorre que os cálculos apresentados 

pela autora obedeceram aos critérios elencados na sentença proferida, 

além do que o embargante nos trouxe aos autos, cálculos dos valores que 

ele entedia como justos e corretos. Portanto, não há que se falar em 

excesso, pois, o Exequente trouxe aos autos cálculo nos termos da 

sentença. Diante exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do 

Devedor, deduzida em sede de impugnação à execução. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Miakon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 3 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

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

Processo Número: 1000808-89.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ROZANA GOMES DE CAMPOS JOVIO OAB - 621.770.951-15 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000808-89.2020.8.11.0006. REQUERENTE: G. H. J. D. S. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, 

passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de 

pedido de Alvará Judicial requerido por Glaucio Henrique Jovio da Silva, 

representado por Rozana Gomes de Campos Jovio. É o breve relato. 

DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente 

Glaucio Henrique Jovio da Silva vem aos autos representado pela Sra. 

Rozana Gomes de Campos Jovio, na qualidade de genitora do Autor. 

Ocorre que no Juizado Especial Cível é vedada a figura da representação, 

considerando o que dispõe o art. 9º da Lei n. 9.099/95. Vejamos: Art. 9º 

Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor 

superior, a assistência é obrigatória. (grifo nosso) Nesse sentido, segue 

entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DE 

PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE O 
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AUTOR SER REPRESENTADO POR PROCURADOR NOS JUIZADOS. ART. 

8º, § 1º, INC. I E ART. 9º, "CAPUT" DA LEI Nº 9.099/95, QUE VEDA A 

REPRESENTAÇÃO DA PESSOA FÍSICA, PELA NECESSIDADE DE 

COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE. AUTORA QUE POSTULA EM 

NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO, O QUE É VEDADO PELO ART. 6º DO 

CCB. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM 

BASE NO ART. 51, INC. IV, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005110937, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/01/2015). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005110937 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de 

Julgamento: 29/01/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2015) Ademais, o art. 8º da 

citada lei 9.099/95 é expressa quanto a impossibilidade de incapaz ser 

parte no Juizado Especial, leia-se: “Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente 

civil.” Desse modo, nos termos do disposto no artigo 51, inciso IV, da Lei 

nº 9.099/95, sobrevindo qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º 

desta Lei, extingue-se o processo sem julgamento de mérito. Assim, ante 

inadmissibilidade do procedimento instituído pela lei do Juizado Especial, 

julgo extinto o presente feito, com fulcro no artigo 51, incisos II e IV, da Lei 

9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC. 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. CÁCERES, 6 de março de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002542-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CARLOS SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

DEBORA CRISTIANE SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

CHAO BRASIL LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO SANCHES OAB - SP76299 (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002542-46.2018.8.11.0006. REQUERENTE: DEBORA CRISTIANE SILVA 

DE SOUZA, NILTON CARLOS SILVA DE SOUZA REQUERIDO: CHAO 

BRASIL LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI, VIA VAREJO S/A Vistos, etc. 

Houve a celebração de acordo entre as partes (id. 29607760). 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

firmado entre as partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da 

Lei Federal n.º 9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, ante a 

gratuidade de justiça. Após, arquive-se observando as cautelas e 

anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, 

poderão requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos 

autos. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. CÁCERES, 6 de 

março de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002536-05.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY TOCANTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO CORA MARTINS OAB - MT23818/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002536-05.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

C/C DANOS MORAIS proposta SUELY TOCANTINS em desfavor de 

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando que 

é contratante do plano de saúde da Requerida. Ocorre que foi 

diagnosticada com Sacroileíte, sendo necessário tratamento cirúrgico, uma 

vez que o tratamento convencional não surtiu o efeito esperado. Em que 

pese a Requerida ter autorizado a cirurgia, foi negado a cobertura do 

equipamento necessário para a realização da mesma, denominado 

SIMPLICITY III ELETRODO DESCARTÁVEL DE RADIOFREQUENCIA 

NEUROTHERM –RFDE –SI. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A preliminar de inépcia da inicial 

se confunde com o mérito e com o mesmo será analisada. Não havendo 

outras preliminares, passo ao julgamento do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte autora. Nos termos da Súmula 469 do STJ, aplica-se 

o CDC aos contratos de plano de saúde. Assim, é certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Portanto, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a negativa é 

decorrente de ausência de cobertura contratual. Apresentou parecer da 

auditoria médica da UNIMED no qual conclui que o caso da autora não se 

enquadra às hipóteses indicadas do tratamento com radiofrequência. 

Todavia, os documentos juntados aos autos demonstram o êxito no 

tratamento com a utilização da radiofrequência no ano de 2017, bem como 

a orientação do médico que realiza o tratamento da autora é pela 

imprescindibilidade deste. Registro que o tratamento com a radiofrequência 

é menos invasivo, portanto, melhor indicado à autora que é pessoa idosa 

com a saúde debilitada. Não cabe aos planos de saúde limitar o tipo de 

tratamento a ser prescrito, cuja incumbência é do médico do paciente. Não 

se olvide que o consumidor contratante não pode ficar privado do custeio 

das despesas necessárias a tratamento médico necessário para que 

consiga viver com um mínimo de qualidade de vida, atendendo ao 

interesse da prestadora de serviços. Assim, reconhecida a necessidade 

do tratamento indicado por médico especialista, não pode prevalecer a 

negativa da ré de custear o tratamento recomendado. Neste sentido: 

Ementa: Apelação Cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura do 

medicamento Ranibizumab ("Lucentis"), por ausência de previsão no rol de 

cobertura obrigatória da ANS. Administração por entidade sem finalidade 

lucrativa em regime de autogestão. Irrelevância. Prestação de serviços. 

Exercício de atividade de fornecimento que atrai a incidência do CDC. 

Tratamento indicado por possuir a técnica mais atualizada. Tabela que não 

pode ser considerada taxativa. Escolha que cabe tão-somente ao médico 

responsável e ao paciente. Limitação abusiva. Dever de custeio do 

tratamento. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. 

(Apelação Cível Nº 70068576347, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 28/04/2016). 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. EXAMES E 

TRATAMENTO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. NEGATIVA DE COBERTURA 

DE EXAME. IMPOSSIBILIDADE DE SONEGAR EXAMES, MEDICAMENTO E 

TRATAMENTO. A negativa de cobertura indevida, se não amparada em 

justificativa razoável, enseja a condenação por abalo moral. Parte autora 
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não recorreu da decisão, transitando em julgado a improcedência da 

Sentença. No presente caso, inexiste dúvida razoável para não 

fornecimento da cobertura para realização do exame relacionado com 

CANCER, eis que é notória e de longa data a jurisprudência do STJ no 

tema. Registre-se que principalmente pelas circunstâncias do caso 

concreto, em que houve o reconhecimento pela UNIMED de ser o autor 

acometido por câncer e necessitar do exame, mas que não estaria 

enquadrado nos procedimentos previstos pela ANS. Saliente-se que se 

mostra desarrazoada a negativa de cobertura do exame por não se 

enquadrar nos procedimentos especializados pela ANS sem esclarecer 

por que não se enquadra. SENTENÇA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO 

AO APELO. (Apelação Cível Nº 70064490501, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 

19/05/2016). No que tange aos danos morais, demonstrada a necessidade 

e urgência do procedimento pleiteado negado pelo plano de saúde, trata 

de situação que por certo ultrapassa o mero descumprimento contratual, 

implicando injustificada ofensa à integridade psíquica da requerente, diante 

do desnecessário e significativo sofrimento da demandante, que somente 

foi amenizado depois de ingressar com ação judicial, daí por que entendo 

presente o agir abusivo da ré a dar ensejo ao abalo moral. 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$ 7.000,00 (sete 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, com caráter punitivo-pedagógico. Ante o exposto, decido: a) 

Concedo os efeitos da tutela antecipada, determinando à Requerida que 

autorize a cobertura do equipamento IMPLICITY III ELETRODO 

DESCARTÁVEL DE RADIOFREQUENCIA NEUROTHERM –RFDE –SI, no 

prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 

(duzentos Reais), limitado ao teto do juizado especial. b) Julgo procedente 

a pretensão contida na inicial, para confirmar a autorização e custeio da 

cirurgia com o uso de IMPLICITY III ELETRODO DESCARTÁVEL DE 

RADIOFREQUENCIA NEUROTHERM –RFDE –SI; c) CONDENAR, por danos 

morais, ao pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., da citação, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003303-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DE MAGALHAES CASTRILLON BASSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003303-43.2019.8.11.0006. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 301 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por RENAN DE 

MAGALHAES CASTRILLON BASSAN em desfavor de NS2.COM INTERNET 

S.A. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 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 300 e 302 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 autora afirma 

ter adquirido junto à reclamada um tênis na cor cinza, o qual foi entregue 

com cor diversa por duas vezes, contudo na terceira tentativa o produto 

não estava mais em estoque, momento em que precisou pagar valor maior 

por um outro modelo de tênis, e devido aos erros nas entregas o 

requerente somente conseguiu utilizar o produto que comprou quase dois 

meses depois, o que a acarretar transtorno e frustração. A reclamada 

confirma a venda do produto para o requerente, bem como existem provas 

de que precisou devolver o produto duas vezes, por ter sido enviado com 

a cor errada. Porém, a reclamada afirma que em momento algum deixou de 

prestar o devido auxílio à parte Autora, a qual foi tratada com o devido 

respeito e atenção, sendo que o produto foi entregue com tempo razoável. 

Conforme declaração do requerente, situação que força reconhecer que a 

situação ultrapassou o mero aborrecimento em virtude do extremo atraso. 

Assim, não restando outra alternativa, a procedência dos pedidos é a 

medida que se impõe. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos. Então, havendo típica relação de 

consumo, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, a responsabilidade do 

fornecedor do produto ou serviço é objetiva, na qual é suficiente a 

existência de relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano 

sofrido pela vítima, para emergir o dever de reparar os danos causados. A 

inteligência do artigo 6º da Lei 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). A 

jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). 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). Logo, diante do inadimplemento absoluto – já que as 

mochilas foram adquiridas exclusivamente para a viagem – o contrato 

deve ser rescindido, nos termos do inciso III, do art. 35, do CDC, restituindo 

a empresa reclamada aos demandantes o valor de R$ 399,80 (trezentos e 

noventa e nove reais e oitenta centavos), e estes as respectivas mochilas 

àquela, com os custos de remessa suportados pela empresa reclamada. 

No que concerne à 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 
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extensão do dano. No caso, esses elementos autorizam fixar a 

indenização pelos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada 

um dos lesados, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 269, I, do CPC, para o fim 

de CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte autora as importâncias 

de: A. R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, para cada um dos reclamantes, com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data (Súmula 43 do STJ). Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005795-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES (INTERESSADO)

LUIZ ALVARES CAMPOS (INTERESSADO)

SONIA MARIA MARTINS CAMPOS (INTERESSADO)

MIRIAM MIRANDA DA SILVA (INTERESSADO)

W. M. E. (INTERESSADO)

WILLIAN MIRANDA DA SILVA (INTERESSADO)

MARIA DA CONCEICAO MIRANDA SILVA (INTERESSADO)

DARLIANE CANDIDO CARDOSO DA SILVA (INTERESSADO)

MARCIO JOSE DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES OAB - MT25204/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO HECKLER OAB - MT18605/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005795-08.2019.8.11.0006. INTERESSADO: DARLIANE CANDIDO 

CARDOSO DA SILVA, WILLIAN MIRANDA DA SILVA, LUIZ ALVARES 

CAMPOS, SONIA MARIA MARTINS CAMPOS, PEDRO ROBERTO MARTINS 

ALVARES, MARCIO JOSE DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO MIRANDA 

SILVA, MIRIAM MIRANDA DA SILVA, W. M. E. REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por LUIZ ALVARES CAMPOS e outros, em 

desfavor de Latam Airlines Brasil. Pelo que se observa da petição inicial, o 

valor dado à causa foi de absurdos R$ 351.552,76 (trezentos e cinquenta 

e um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), 

valor este superior a quarenta salários mínimos na data da distribuição da 

ação (setembro/2019), portanto, esta ação não poderá ser processada e 

julgada em sede de Juizados Especiais, aonde o valor (na época) era de 

até R$ 39.920 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais), tendo em vista o 

salário mínimo nacional R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Portanto, presente a limitação do artigo 3º, IV, da Lei 9.099/95, que 

autoriza o processamento da ação, perante o Juizado Especial, apenas 

quando o valor dos bens, não exceda a alçada legal. Deve o reclamante, 

portanto, buscar o Juízo Cível competente, (Justiça Comum) para deduzir 

sua pretensão e buscar a devida proteção jurídica. Assim, declaro extinto 

o processo, com fulcro no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 26 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006041-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO LEMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006041-04.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARTINHO LEMES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA proposta 

por MARTINHO LEMES DE SOUZA em desfavor de BANCO BRADESCO 

S.A, informando que é idosa e analfabeta e realizou abertura de conta na 

agencia Requerida no intuito de receber benefício previdenciário. Narra 

que observou vários descontos indevidos em sua conta, referentes à 

Cesta Fácil Super, Cartão Crédito Anuidade, Seguro Aqui Bradesco, 

Auto/Re, Tarifas Bancárias/Encargos, cujos serviços não foram 

contratados pela autora. A tutela antecipada requerida pela autora foi 

deferida, determinando a abstenção dos descontos dos serviços 

supracitados. (ID 25549480). No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que além da abertura de conta, o autor tenha 

contratado os demais serviços, bem como que o contrato de abertura de 

conta do autor previa os descontos. Considerando que houve privação de 

parte do benefício pela Requerida, ante o débito das tarifas e demais 

encargos, é de ser restituído o valor descontado indevidamente, em dobro, 

conforme entendimento jurisprudencial: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

AÇAO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. 

CONTA ABERTA COM INTUITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS. DÉBITO 

ORIUNDO DA COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS PARA 

MANUTENÇÃO DA CONTA. DANO MORAL OCORRENTE. AUTORA 

PRIVADA DE PARTE DE SUA APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. (TJRS. Recurso Cível Nº 71005953153, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) APELAÇÃO CIVIL- AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

OBRIGAÇÃO DE FAZER- ADMISSIBILIDADE- DÉBITO EM CONTA SALÁRIO 
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DE TARIFA BANCÁRIA – CESTA BÁSICA- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR- SÚMULA STJ 297. INVERSÃO ÔNUS 

PROBATÓRIO. LANÇAMENTO EFETUADO PELO BANCO- PROVA DO 

ERRO- SÚMULA 322/STJ- PRESCINDIBILIDADE - PRÁTICA BANCÁRIA 

EXPRESSAMENTE VEDADA PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL HÁ 

MAIS DE DEZ ANOS - INTELIGÊNCIA DO PAR. ÚNICO DO ART. 42 CDC E 

ART. 2º, INC - I DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.402/2006 - VEDAÇÃO AO 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS 

MORAIS RECONHECIDOS - PAGAMENTO COMPULSÓRIO DE VERBA 

PROIBIDO POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - 

CONDENAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS - 

QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL- SENTENÇA MANTIDA- 

RECURSO IMPROCEDENTE- PRECEDENTES STJ E TJMT.A conta-salário é 

isenta de tarifas e a sua aberta ocorre somente por iniciativa do 

empregador, responsável pela identificação do beneficiário (o titular da 

conta), nos termos das resoluções n. 3.402/2006 e n. 3.424/2006, 

editadas pelo Banco Central Do Brasil, por meio do Conselho Monetário 

Nacional. Precedentes STJ.Segundo a jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos, quanto a 

devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de 

comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda 

o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.Para se determinar 

a repetição do indébito deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou 

negligência para com os deveres da função, como determinam o art. 42, 

Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o 

inciso I do art. 2º, inc. I da Resolução CMN nº 3.402/2006, esta ainda em 

vigor. Precedentes STJ e TJMT.O valor fixado a título de danos morais, 

decorrentes da cobrança ilícita de tarifas bancárias em conta salário, deve 

cumprir dupla finalidade: ressarcimento do injusto e indevido pagamento 

compulsório imposto à parte recorrida e punição do causador do dano, 

evitando-se novas ocorrências.In casu, a Autora Apelada merece receber 

os valores ilicitamente debitados em sua conta salário, posto que o Banco 

Apelante descumpriu continuadamente a Resolução CMN nº 3.402/2006, 

que veda expressamente a cobrança de tarifa bancária em conta salário, 

a qual somente pode ser aberta pelo Empregador. Precedentes STJ.A 

repetição deverá ser em dobro, face a ilegalidade da cobrança continuada 

de verba não devida, cujo pagamento se deu de forma compulsória, uma 

vez que a Autora correntista não possuía meios efetivos de deixar de 

pagar o que não era devido, senão através do exercício do livre acesso 

ao Judiciário. Precedentes TJMT e STJ.Há dano moral evidente, in casu, 

diante do descumprimento deliberado e continuado da Resolução CMN e o 

desrespeito à condição de hipossuficiente da Autora correntista, que 

recebia menos de um salário mínimo na conta salario e as tarifas 

bancárias ilicitamente debitadas causavam prejuízo à sua economia 

pessoal. Precedentes TJMT e STJ.O valor de R$7.880,00- (sete mil 

oitocentos e oitenta reais), fixado a título de reparação aos danos morais, 

mostrou-se razoável e proporcional, adequado ao grau de culpa e porte 

econômico do Banco Apelante, ao nível sócio-econômico da Autora 

Apelada, bem como sincronizando a realidade da vida com as 

peculiaridades do caso concreto, conforme os brocardos mihi factum 

dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e jura novit cúria (o juiz 

é que conhece o direito). Precedentes STJ. (TJMT. Ap 65493/2016, DRA. 

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) 

Logo, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos 

indevidos em sua conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com relação ao 

pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no 

ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente tenho que 

merece ser acolhidos. Ante o exposto, decido: a) Julgar procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte reclamada, referente aos serviços não 

contratados “Cesta Fácil Super, Cartão Crédito Anuidade, Seguro Aqui 

Bradesco, Auto/Re, Tarifas Bancárias/Encargos”; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; c) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante, a titulo 

de danos materiais, os valores referentes à “Cesta Fácil Super, Cartão 

Crédito Anuidade, Seguro Aqui Bradesco, Auto/Re, Tarifas 

Bancárias/Encargos”, sem prejuízo das parcelas descontadas após o 

ajuizamento da ação, em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, , e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004630-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUCAS DA SILVA PASSOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

ERIKA FERREIRA DE ARAUJO OAB - 594.935.691-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Presidente da Comissão de Gestão de Concursos e Vestibulares - 

COVEST da Universidade do Estado do Mato Grosso - Unemat 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004630-23.2019.8.11.0006. INTERESSADO: PEDRO LUCAS DA SILVA 

PASSOS REPRESENTANTE: ERIKA FERREIRA DE ARAUJO REQUERIDO: 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE GESTÃO DE CONCURSOS E 

VESTIBULARES - COVEST DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO 

GROSSO - UNEMAT, UNEMAT Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada por 

PEDRO LUCAS DA SILVA PASSOS neste assistido por sua genitora ERIKA 

FERREIRA DE ARAÚJO PASSOS em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT e do PRESIDENTE DA 

ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONCURSOS E VESTIBULARES 

COVEST/UNEMAT, narrando que ainda está Terceiro Ano do Ensino Médio; 

e apesar de não tê-lo concluído, resta apenas um semestre para que 

conclua o supramencionado ano letivo. Ocorre que foi aprovado no 

vestibular no curso de Bacharelado em Direito, no Campus Nova Xavantina 

– Matutino - Edital de Abertura – Processo EDITAL Nº. 001/2019 – COVEST 
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CONCURSO VESTIBULAR 2019/2, sendo aprovado em 1ª Chamada para 

preencher uma das vagas destinadas ao primeiro semestre letivo 

(2019/2). Contudo, teve sua matrícula negada sob o fundamento de não 

possuir o certificado de conclusão de Ensino Médio. Requer seja 

determinado, liminarmente, ao Requerido que realize a matrícula do autor 

no Curso Bacharelado em=m Direito, UNEMAT – Universidade de Mato 

Grosso - Campus Nova Xavantina O autor teve sua liminar indeferida no ID 

22302959. A Requerida, argumentou em sede de contestação que o autor 

sustenta possuir direito de ingressar no ensino superior por ter sido 

aprovado no vestibular, sem, contudo, observar os requisitos de ingresso 

estabelecidos no edital. Isto porque, o EDITAL Nº 001/2019 – 

UNEMAT/COVEST é cristalino ao apontar como requisito para matricular-se 

a apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio ou 

documento equivalente. Vejamos o item 15.7.1 – Dos Documentos 

Exigidos: 15.7.1 O candidato aprovado deverá apresentar os seguintes 

documentos para a realização da matrícula: a) Certificado de conclusão do 

Ensino Médio ou equivalente (original e fotocópia); b) Histórico Escolar do 

Ensino Médio (original e fotocópia); (...) Assim, não é possível admitir a 

matrícula do autor na medida em que o edital não lhe garante tal direito sem 

que comprove, de plano, a conclusão do Ensino Médio É o relatório. 

Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras 

provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em análise aos autos, é notório que o autor não preenche 

os requisitos para ingresso no ensino superior, uma vez que não concluiu 

o ensino médio, obrigação esta imposta legalmente no artigo 4, II, da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996. A aprovação em vestibular não 

autoriza, pois, a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído 

o ensino médio. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial. Sem custas e sem honorários advocatícios. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 18 de fevereiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007302-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007302-04.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDIO PALMA DIAS 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por CLAUDIO 

PALMA DIAS em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS, alegando que 

comprou passagem aérea da Requerida com voo onde embarcaria, no dia 

10/10/2019 às 10h local de Cuiabá/MT com chegada prevista em Passo 

Fundo/RS as 16h35m do mesmo dia. Ocorre que o autor foi informado que 

não teria como remarcar o voo pois o mesmo havia sido cancelado sem 

previsão. O autor como não teria como voltar para casa perguntou se teria 

outra saída, quando foi informado que poderia pegar um voo para São 

Paulo, de lá para Curitiba/PR e que de Curitiba/PR poderia seguir para o 

seu destino, o Autor então aceitou e lhe foi fornecido o cartão de 

embarque para Curitiba/PR, acreditando que ao chegar lá haveria um voo 

para seu destino final. Assim, o autor então 4 horas e 45 minutos após o 

horário inicial partida conseguiu embarcar para São Paulo/SP. Chegando 

em São Paulo/SP se dirigiu novamente ao guichê para retirar seu cartão de 

embarque para Curitiba/PR. O Autor desembarcou em Curitiba/PR as 

19h50, e quando se dirigiu ao guichê da requerida para retirar seu cartão 

de embarque para seu destino final que era Passo Fundo/RS o mesmo foi 

surpreendido quando foi informado pela atendente que pela sua passagem 

o destino final seria Curitiba/PR e não Passo Fundo/RS. Informa que a 

companhia pela total ingerência da reclamada teve que pernoitar na cidade 

de Curitiba, tendo que arcar do próprio bolso com despesas de 

hospedagem e alimentação. Requer a condenação da Requerida à 

reparação por danos morais e ressarcimento das despesas de 

hospedagem e alimentação. 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. 

Preliminarmente, friso que Convenções e tratados internacionais não 

eximem da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A propósito: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE 

PASSAGEIRO POR COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 

INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. "O Superior Tribunal de Justiça 

entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em 

decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 

8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 

posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), 

ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao 

Código Consumerista" (AgRg no Ag n. 1.380.215/SP, rel. Min. Raul Araújo, 

j. 19-4-2012). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. 

ARTS. 37, § 6º, DA CF E 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. 

PRECEDENTES. "'É inquestionável o abalo moral sofrido por passageiro 

que teve sua bagagem extraviada por falha operacional de empresa 

aérea, sendo inegáveis o aborrecimento, o transtorno e o sofrimento que 

essa circunstância gera no espírito do passageiro, situação que 

certamente escapa da condição de mero dissabor cotidiano' (Apelação 

Cível n. 2008.065854-4, de Urussanga, rel. Des. Eládio Torret Rocha, j. em 

21/05/2010)" (AC n. 2011.071745-3, de Criciúma, rel. Des. Carlos Adilson 

Silva , j. 25-9-2012). MINORAÇÃO DO QUANTUM. VALOR EXCESSIVO E 

EM DISSONÂNCIA COM O NORMALMENTE ESTIPULADO POR ESTA 

CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SC , 

Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 09/09/2013, Primeira 

Câmara de Direito Público Julgado) No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez, criando em seu 

desfavor a responsabilidade extracontratual. A Requerida argumenta que 

o atraso do voo foi devido à problemas técnicos inesperados e que 

prestou assistência material ao autor. Pugna pela improcedência da 

demanda. Ocorre que a referida alegação não exime a responsabilidade 

da companhia pelo evento danoso. Isso porque tal situação não configura 

força maior e, por tal razão, não pode ser repassado aos passageiros. 

Nesse contexto, evidente que houve falha na prestação do serviço e que 

a culpa não foi do consumidor, uma vez que teve o roteiro de viagem 

alterado unilateralmente. Em se tratando de responsabilidade objetiva, esta 

somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, 

desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, hipóteses que não 

restaram caracterizadas, tendo em vista que questões estruturais no 

aeroporto, configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, 

que, como dito, não pode ser repassado aos consumidores. Consideradas 

tais circunstâncias, não há como ser afastado o dever de reparação dos 

danos oriundos da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, 

porquanto, diferente do que faz crer a companhia aérea, não restou 

configurada qualquer excludente de sua responsabilidade no caso em 

comento, são evidentes, restando configurado o dever de reparação. Em 

relação aos danos materiais, estes restaram parcialmente comprovados 

nos autos. No que tange ao dano moral, diante da comprovação da falha 

da companhia aérea, resta caracterizado o dever de indenizar os 
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transtornos daí advindos. O fato vivenciado pelo autor ultrapassa a linha 

do mero dissabor, pois é cediço que passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, aborrecimentos e 

preocupações. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano 

constitucional, no artigo 5º, incisos V e X, da Carta Política, e 

expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 

combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso 

prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do 

dano extrapatrimonial. Assim, em relação ao valor da indenização, 

deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o 

caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a 

repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização. A 

indenização deve, assim, guardar a dupla função, observando os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao 

agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a 

ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause 

enriquecimento sem causa à parte lesada. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para: a) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora 

de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. b) CONDENAR a reclamada a 

restituí ao reclamante o valor de R$ 688,83 (seiscentos e oitante e oito 

reais e oitenta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 18 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006918-41.2019.8.11.0006
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VICENTE RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006918-41.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VICENTE RODRIGUES LEITE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA proposta 

por VICENTE RODRIGUES LEITE em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, 

informando que é idosa e analfabeta e realizou abertura de conta na 

agencia Requerida no intuito de receber benefício previdenciário. Narra 

que observou vários descontos indevidos em sua conta, referentes Cesta 

Bradesco Expresso, Seguro Aqui, Bradesco Seguros S/A, Título 

Capitalização, Bradesco Vida Previdência, Bradesco Auto/RE, cujos 

serviços não foram contratados pelo autor. A tutela antecipada requerida 

pelo autor foi deferida, determinando a abstenção dos descontos dos 

serviços supracitados. (ID 27488740). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que além da abertura de conta, o autor tenha 

contratado os demais serviços, bem como que o contrato de abertura de 

conta do autor previa os descontos. Considerando que houve privação de 

parte do benefício pela Requerida, ante o débito das tarifas e demais 

encargos, é de ser restituído o valor descontado indevidamente, em dobro, 

conforme entendimento jurisprudencial: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

AÇAO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. 

CONTA ABERTA COM INTUITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS. DÉBITO 

ORIUNDO DA COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS PARA 

MANUTENÇÃO DA CONTA. DANO MORAL OCORRENTE. AUTORA 

PRIVADA DE PARTE DE SUA APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. (TJRS. Recurso Cível Nº 71005953153, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) APELAÇÃO CIVIL- AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

OBRIGAÇÃO DE FAZER- ADMISSIBILIDADE- DÉBITO EM CONTA SALÁRIO 

DE TARIFA BANCÁRIA – CESTA BÁSICA- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR- SÚMULA STJ 297. INVERSÃO ÔNUS 

PROBATÓRIO. LANÇAMENTO EFETUADO PELO BANCO- PROVA DO 

ERRO- SÚMULA 322/STJ- PRESCINDIBILIDADE - PRÁTICA BANCÁRIA 

EXPRESSAMENTE VEDADA PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL HÁ 

MAIS DE DEZ ANOS - INTELIGÊNCIA DO PAR. ÚNICO DO ART. 42 CDC E 

ART. 2º, INC - I DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.402/2006 - VEDAÇÃO AO 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS 

MORAIS RECONHECIDOS - PAGAMENTO COMPULSÓRIO DE VERBA 

PROIBIDO POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - 

CONDENAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS - 

QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL- SENTENÇA MANTIDA- 

RECURSO IMPROCEDENTE- PRECEDENTES STJ E TJMT.A conta-salário é 

isenta de tarifas e a sua aberta ocorre somente por iniciativa do 

empregador, responsável pela identificação do beneficiário (o titular da 

conta), nos termos das resoluções n. 3.402/2006 e n. 3.424/2006, 

editadas pelo Banco Central Do Brasil, por meio do Conselho Monetário 

Nacional. Precedentes STJ.Segundo a jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos, quanto a 

devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de 

comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda 

o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.Para se determinar 

a repetição do indébito deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou 

negligência para com os deveres da função, como determinam o art. 42, 

Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o 

inciso I do art. 2º, inc. I da Resolução CMN nº 3.402/2006, esta ainda em 

vigor. Precedentes STJ e TJMT.O valor fixado a título de danos morais, 

decorrentes da cobrança ilícita de tarifas bancárias em conta salário, deve 

cumprir dupla finalidade: ressarcimento do injusto e indevido pagamento 

compulsório imposto à parte recorrida e punição do causador do dano, 

evitando-se novas ocorrências.In casu, a Autora Apelada merece receber 

os valores ilicitamente debitados em sua conta salário, posto que o Banco 

Apelante descumpriu continuadamente a Resolução CMN nº 3.402/2006, 

que veda expressamente a cobrança de tarifa bancária em conta salário, 

a qual somente pode ser aberta pelo Empregador. Precedentes STJ.A 

repetição deverá ser em dobro, face a ilegalidade da cobrança continuada 
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de verba não devida, cujo pagamento se deu de forma compulsória, uma 

vez que a Autora correntista não possuía meios efetivos de deixar de 

pagar o que não era devido, senão através do exercício do livre acesso 

ao Judiciário. Precedentes TJMT e STJ.Há dano moral evidente, in casu, 

diante do descumprimento deliberado e continuado da Resolução CMN e o 

desrespeito à condição de hipossuficiente da Autora correntista, que 

recebia menos de um salário mínimo na conta salario e as tarifas 

bancárias ilicitamente debitadas causavam prejuízo à sua economia 

pessoal. Precedentes TJMT e STJ.O valor de R$7.880,00- (sete mil 

oitocentos e oitenta reais), fixado a título de reparação aos danos morais, 

mostrou-se razoável e proporcional, adequado ao grau de culpa e porte 

econômico do Banco Apelante, ao nível sócio-econômico da Autora 

Apelada, bem como sincronizando a realidade da vida com as 

peculiaridades do caso concreto, conforme os brocardos mihi factum 

dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e jura novit cúria (o juiz 

é que conhece o direito). Precedentes STJ. (TJMT. Ap 65493/2016, DRA. 

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) 

Logo, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos 

indevidos em sua conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com relação ao 

pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no 

ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente tenho que 

merece ser acolhidos. Ante o exposto, decido: a) Julgar procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte reclamada, referente aos serviços não 

contratados “Cesta Bradesco Expresso, Seguro Aqui, Bradesco Seguros 

S/A, Título Capitalização, Bradesco Vida Previdência, Bradesco Auto/RE”; 

b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; c) CONDENAR a reclamada a restituir à 

parte reclamante, a titulo de danos materiais, os valores referentes à 

“Cesta Bradesco Expresso, Seguro Aqui, Bradesco Seguros S/A, Título 

Capitalização, Bradesco Vida Previdência, Bradesco Auto/RE”, sem 

prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, em 

dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do 

CTN, contados da citação válida, , e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 18 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001340-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDI APARECIDA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001340-97.2019.8.11.0006. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDI 

APARECIDA DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOEL DUARTE 

DOS REIS Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. II.Fundamentação. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, sobretudo, porque desnecessária a produção 

de outras provas para convencimento judicial sobre a questão (art. 355, 

inciso I, do CPC), já que as provas que constam dos autos são suficientes 

à formação do convencimento deste Juízo, sendo, portanto, impertinente e 

desnecessária a dilação probatória, inclusive a realização de prova oral. 

Em que pese a versão apresentada pelo embargado, procedem os 

embargos de terceiro. Conforme documentos juntados aos autos, a 

embargante é a proprietária do imóvel objeto de penhora nos autos de 

execução: Processo n. 1003208-18.201.8.11.0006, matrícula 40.475 do 

CRI de Cáceres, obtido por meio do acordo de divórcio entre a embargante 

e seu ex-cônjuge, o Sr. Manoel Inácio de Oliveira, que se deu em junho de 

2016, bem antes da penhora realizada nos autos execução, que se deu 

em 27.11.2018. Aliás, quando da penhora sobre o imóvel, havia averbação 

no Cartório Registral das Pessoas Naturais de Querência do Norte/MT, 

acerca do divórcio consensual entre a embargante e seu ex-companheiro, 

que se deu em 17.08.2016. De outro lado, há de ser mencionado que 

embora a autora não tenha formalizado os trâmites legais após a aquisição 

do imóvel, consistente na realização de contrato. Mas isso não requisito 

para retirar da embargante o direito que lhes resguarda sobre o bem. 

Igualmente, reputo suficientemente comprovado que se trata de bem de 

família, pois trata-se de imóvel onde a embargante reside com seus 

descendentes, sendo que não há notícia nos autos de que a embargante 

dispunha de outro imóvel que descaracterize o imóvel com bem de família. 

Portanto, insubsistente o imóvel que não integrava o patrimônio do 

devedor, em razão da partilha feita na separação judicial da embargante e 

de seu ex-cônjuge. Ademais, comprovado que o imóvel penhora é bem de 

família, nos termos da Lei n. 8.009/90, pois é destinado á moradia da 

embargante e de seus descendentes, patente a impenhorabilidade. Em 

relação aos demais imóveis que a parte embargada alega que a 

embargante adquiriu, era ônus do embargado trazer as respectivas 

provas aos autos, e não da embargante porque não era de seu interesse 

produzir prova contra si mesma. Ressalte-se ainda que há nos autos 

declaração de Maurício José de Carvalho, informando que a embargante e 

seus filhos compraram o imóvel do seu ex-cônjuge. Em relação aos 

valores envolvido no negócio, entendo ser irrelevante a discussão nesse 

sentido porque não tem o condão de alterar o rumo do entendimento 

adotado nesta decisão. Observo, por oportuno, que para que seja 

caracterizada a fraude à execução, além da existência prévia de demanda 

executiva com citação válida, registro da penhora e indícios de insolvência 

do devedor, é imprescindível que haja prova cabal da má-fé e do conluio 

entre o devedor e o adquirente do bem, o que, como visto, não ocorre no 

caso em análise. Nesse sentido está sedimentado na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. 

BEM DE FAMÍLIA. SEPARAÇÃO DO CASAL POSTERIOR. PENHORA 

INCIDENTE SOBRE IMÓVEL QUE O EX-MARIDO VEIO A RESIDIR. 

EXCLUSÃO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A 

impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1º, da Lei n. 8.009/90, 

visa resguardar não somente o casal, mas a própria entidade familiar. 2. A 

entidade familiar, deduzido dos arts. 1º da Lei 8.009/90 e 226, § 4º da 
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CF/88, agasalha, segundo a aplicação da interpretação teleológica, a 

pessoa que, como na hipótese, é separada e vive sozinha, devendo o 

manto da impenhorabilidade, dessarte, proteger os bens móveis 

guarnecedores de sua residência. Precedentes: (REsp 205170/SP, DJ 

07.02.2000). 3. Com efeito, no caso de separação dos cônjuges, a 

entidade familiar, para efeitos de impenhorabilidade de bem, não se 

extingue, ao revés, surge uma duplicidade da entidade, composta pelos 

ex-cônjuges varão e virago. 4. Deveras, ainda que já tenha sido 

beneficiado o devedor, com a exclusão da penhora sobre o bem que 

acabou por incorporar ao patrimônio do ex-cônjuge, não lhe retira o direito 

de invocar a proteção legal quando um novo lar é constituído. 5. A 

circunstância de bem de família tem demonstração juris tantum, compelindo 

ao credor a prova em contrário. 6. Conforme restou demonstrado pelo 

Tribunal a quo, a Fazenda exequente não fez qualquer prova em sentido 

contrário passível de ensejar a configuração de fraude, conclusões essas 

insindicáveis nesta via especial ante o óbice da súmula 07/STJ. 7. Inexiste 

ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, embora 

sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão 

posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a 

um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos 

utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso 

especial improvido. (REsp 859.937/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 04/12/2007, DJ 28/02/2008, p. 74). Essa também é a 

orientação seguida pela jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE 

EM RAZÃO DE SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA – REJEITADA - 

PENHORA EFETIVADA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO SOBRE IMÓVEL QUE 

RESIDE A EMBARGANTE ESTRANHA À EXECUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO 

DE QUE O IMÓVEL É BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – LEI Nº. 

8.009/90 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorrerá cerceamento de defesa quando 

a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de 

fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste 

modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar 

antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos 

bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que 

estabelece o artigo 330, I, do CPC/1973. Segundo lição já antiga na 

jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça, o pedido é o que se 

pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação 

lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta os 

requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em 

capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos, sendo certo que o 

acolhimento de pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da 

peça inicial não implica julgamento extra-petita. (MS 18037/DF Mandado de 

Segurança 2012/0001598-3; 1ª Seção; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho; Julg. 12-12-2012; DJe 01-02-2013; in www.stj.gov.br ). Nos termos 

do artigo 1º, caput da Lei n. 8.009/90, o imóvel residencial próprio do 

casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por 

qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra 

natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus 

proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Nas 

causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios 

devem ser fixados em atenção ao grau de zelo do profissional; o lugar de 

prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 20, 

§4º do CPC/1973). (N.U 0028610-52.2012.8.11.0041, , NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016) APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA EFETIVADA EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO SOBRE IMÓVEL QUE RESIDE O EMBARGANTE ESTRANHO À 

EXECUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IMÓVEL É BEM DE FAMÍLIA – 

IMPENHORABILIDADE – LEI Nº. 8.009/90 – RECURSO DESPROVIDO. Nos 

termos do artigo 1º, caput da Lei n. 8.009/90, o imóvel residencial próprio 

do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por 

qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra 

natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus 

proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (N.U 

0001116-28.2009.8.11.0007, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2016, 

Publicado no DJE 16/09/2016) Logo, impõe-se o acolhimento dos 

presentes embargos para desconstituir a penhora sobre o imóvel 

penhorado nos autos de execução. III. Dispositivo. Ante o exposto, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES o Embargos de Terceiro opostos por EDI APARECIDA DE 

OLIVEIRA em desfavor de JOEL DUARTE DOS REIS, e determino a 

desconstituição da penhora sobre o imóvel nos autos de execução 

1003208-18.201.8.11.0006, matrícula 40.475 do CRI de Cáceres, e o 

declaro impenhorável, por ser bem de família. Traslade-se cópia desta 

sentença aos autos de execução 1003208-18.201.8.11.0006. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Cáceres – MT, 20 de fevereiro de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Cáceres - MT, 20 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002649-56.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JURACI RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ajuizada por 

JURACI RIBEIRO DA SILVA, contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual 

pugna pelo pagamento do adicional de insalubridade, sob o fundamento de 

que o autor exerce a função de auxiliar de serviços gerais, estando 

exposta diariamente a risco de contágio por agentes biológicos e doenças 

infectocontagiosas. O Requerido apresentou contestação argumentando 

inexistência de previsão legal quanto ao pedido da autora. Em análise aos 

autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No tocante ao 

direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto 

expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, 

trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o 

direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade 

exponha o servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que 

trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias 

tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que 

conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública 

Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em 

interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na 

ausência de legislação local específica que complemente a respectiva 

norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva 

lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a 

Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente 

o seu anexo nº 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional 

de insalubridade, conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

INSALUBRES (...) 15.2 O exercício de trabalho em condições de 
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insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 

região, equivalente a: (...) 15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade 

de grau médio; (...)” “ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, 

de 12 de novembro de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das 

atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 

caracterizada pela avaliação qualitativa. (...) Trabalhos e operações em 

contato permanente com pacientes, animais ou com material 

infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que 

tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 

uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (...)” Do laudo 

pericial acostado no ID 20014503, resta caracterizada a insalubridade em 

grau médio (20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de 

forma habitual e permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial 

como insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados 

pela parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como 

insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, 

é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à 

parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 

Assim também, deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos 

de proteção individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia 

para o resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá 

ser suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Quanto ao termo inicial do 

pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, 

conforme entendimento sedimentado pelo TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - 

PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A 

INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o 

laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade 

concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos 

vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, 

expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada 

situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – 

{...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ 

entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado 

ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão 

submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, 

devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em 

épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial 

atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso 

d e s p r o v i d o . 5 .  S e n t e n ç a  p a r c i a l m e n t e  r e t i f i c a d a .  ( N . U 

0011649-44.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro 

no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 

94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde a data de elaboração do laudo Pericial até enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde; b) Os valores 

pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação 

de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; c) Deixo de condenar em 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95; d) Processo não sujeito ao reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 25 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006163-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO MACHADO PAIVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006163-17.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALFREDO MACHADO PAIVA 

FILHO REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

dos Juizados Especiais. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES promovida por ALFREDO 

MACHADO PAIVA FILHO em desfavor de UNIMED CUIABA- 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando que houve a cobrança 

do plano em sua folha de pagamento mensal, no entanto não recebeu o 

cartão da operadora. Assim solicitou o cancelamento do plano, e requereu 

o reembolso das parcelas pagas, solicitação esta de reembolso negada. 

De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a 

matéria debatida não necessita de instrução probatória. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua peça defensiva o Requerido alega que conforme 

verificação, não consta no sistema da Reclamada registro de negativa 

pela UNIMED CUIABÁ para realização do procedimento solicitado, também 

não constam nos autos evidências que demonstre pelo menos indícios do 

alegado. Aduz ainda, que em relação a referida ausência do cartão resta 

infundada tal afirmativa de ausência de recebimento, pois consta o 

encaminhamento do cartão no endereço cadastrado pelo usuário na 

assinatura do plano. Ficando assim o Usuário, segurado das possíveis 

enfermidades no caso desta necessidade, uma vez que poderia dar 

entrada nos hospitais credenciados utilizando tão somente seu CPF. O art. 
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14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a 

responsabilidade de natureza objetiva para estes casos. Nesse passo, 

verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar 

frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera que haja 

descontos de serviços, sem uma devida constraprestação por parte da 

reclamada. O dano moral é patente, diante dos dissabores enfrentados 

pelo autor, vez que restaram comprovados os descontos mensais 

diretamente de seus subsídios, sem que o mesmo, estivesse usufuindo de 

qualquer tipo de benéssi em seu favor, assim sendo é latente no presente 

caso que o constrangimento, incômodo e preocupação superaram um 

mero aborrecimento cotidiano. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Com relação ao pedido de 

restituição dos valores pagos pelo autor pleiteados na exordial, tenho que 

merece ser acolhido. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 

487, I, do CPC, para: a) CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA; b) Julgar 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, do contrato 

objeto da presente lide; c) CONDENAR a reclamada a restituir à parte 

reclamante, a título de danos materiais, o valor total de R$ 4.674,81 (quatro 

mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do 

CTN, contados da citação válida. d) CONDENAR o Requerido ao 

pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 

da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da 

data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Dione Maikon Quintão da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO CÁCERES, 25 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005462-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005462-56.2019.8.11.0006. INTERESSADO: FRANCIANI DOS SANTOS 

AIRES REQUERIDO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO 

INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO 

MEDICO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta 

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES em desfavor de UNIMED 

NORTE/NORDESTE, alegando que há aproximadamente 03 anos atrás, foi 

diagnosticada com quadro de depressão profunda, com sintomas 

psicóticos, e transtorno de ansiedade generalizada, sendo que, desde 

então, vem realizando acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Narra 

que após várias pesquisas e indicações de outros profissionais da área 

médica, em outubro/2018, realizou consulta com o Médico Psiquiatra Mario 

Vinicios Martello (CRM/MT 5273), em Cuiabá/MT, no Instituto de Psiquiatria 

e Estimulação Cerebral – IPEC, o qual, após analisar sua situação, indicou 

o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana. Relata que para 

que não haja regressão do seu quadro de saúde, e para que consiga uma 

melhora ainda maior, são necessárias mais 30 (trinta) sessões de 

Estimulação Magnética Transcraniana, tendo feito encaminhamento ao 

plano de saúde e fornecido orçamento do tratamento, o qual totaliza R$ 

10.500,00. Que requereu junto à Unimed autorização para realização do 

procedimento em questão, sendo informada que o pedido foi negado, uma 

vez que o procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana não está 

abrangido pela ANS e, portanto, não tem cobertura pela Unimed. A médica 

do autor lhe informou que tal medicamento poderia ser fornecido pela 

Requerida, entretanto, esta negou o fornecimento sob o argumento de que 

não há cobertura obrigatória no rol de Procedimentos e Eventos de saúde 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar – RN 364/15 da ANS. 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 suscitada 

pelo requerido sobre os argumentos de incompetência deste juizado 

especial civel, alegando que a presente demanda deveria ter sido 

proposta no Tribunal Regional Federal 1ª região. Entretanto, melhor sorte 

não assiste a parte demandada, isso porque, por ser parte hipossuficiente 

na sobredita relação jurídica de consumo, o consumidor possui a 

faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda 

consumerista, quer o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, 

quer o do seu próprio domicílio, conforme a norma jurídica disposta nos 

artigos 93, inciso I do CDC, litteris: "Art. 93. Ressalvada a competência da 

Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local: I - no foro do 

lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; II - no 

foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de 

âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de 

Processo Civil aos casos de competência concorrente." Não restam 

dúvidas de que se a lei confere a prerrogativa de o consumidor ingressar 

com a ação judicial em face do fornecedor no foro de seu domicílio, 

quando a ação é contraposta, o fornecedor tem a obrigação de propor a 

demanda no foro do domicílio do consumidor, já que, se assim não fosse, 

estar-se-ia violando o próprio sistema amplo de proteção, além da própria 

lógica normativa de facilitação da defesa consumerista, consoante artigo 

6.º, inciso VIII, do CDC . O legislador, ao definir regras de competência 

relativas ao local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, por exemplo, 

guiou-se abertamente pelo critério do local do resultado, que vai coincidir, 

em muitos casos, com o domicílio das vítimas e da sede dos entes e 

pessoas legitimadas, facilitando o acesso ao Poder Judiciário e a 

produção de provas, por parte do consumidor. Por todo o exposto 

REJEITO a preliminar trazida aos autos pela Requerida. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 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. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. Nos termos da 

Súmula 469 do STJ, aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde. 

Assim, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 
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inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Portanto, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Não cabe aos planos de saúde limitar o 

tipo de tratamento a ser prescrito, cuja incumbência é do médico do 

paciente. No presente caso, observo que a autora passou por diversos 

tratamentos infrutíferos que levaram seu médico a adotar o uso do 

tratamento em questão, por entender que este poderia trazer resultado 

satisfatório. Cumpre ressaltar que a ANS regulamenta procedimentos 

obrigatórios; não restringe ou limita a responsabilidade das operadoras de 

plano de saúde. Ou seja, o rol da ANS não é taxativo, pois não tem 

condições de elencar todos os procedimentos médicos e medicamentos 

que são diariamente modernizados. Não se olvide que o consumidor 

contratante não pode ficar privado do custeio das despesas necessárias 

a tratamento médico necessário para que consiga viver com um mínimo de 

qualidade de vida, atendendo ao interesse da prestadora de serviços. 

Assim, reconhecida a necessidade do tratamento indicado por médico 

especialista, ainda que trate-se de medicamento não abrangido pelo 

contrato por estar fora do rol de cobertura obrigatória previsto pela ANS, 

não pode prevalecer a negativa da ré de custear o tratamento 

recomendado. Neste sentido: Ementa: Apelação Cível. Plano de saúde. 

Negativa de cobertura do medicamento Ranibizumab ("Lucentis"), por 

ausência de previsão no rol de cobertura obrigatória da ANS. 

Administração por entidade sem finalidade lucrativa em regime de 

autogestão. Irrelevância. Prestação de serviços. Exercício de atividade de 

fornecimento que atrai a incidência do CDC. Tratamento indicado por 

possuir a técnica mais atualizada. Tabela que não pode ser considerada 

taxativa. Escolha que cabe tão-somente ao médico responsável e ao 

paciente. Limitação abusiva. Dever de custeio do tratamento. À 

UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 

70068576347, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 28/04/2016). Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. EXAMES E TRATAMENTO. PLANO DE 

SAÚDE. UNIMED. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. 

IMPOSSIBILIDADE DE SONEGAR EXAMES, MEDICAMENTO E 

TRATAMENTO. A negativa de cobertura indevida, se não amparada em 

justificativa razoável, enseja a condenação por abalo moral. Parte autora 

não recorreu da decisão, transitando em julgado a improcedência da 

Sentença. No presente caso, inexiste dúvida razoável para não 

fornecimento da cobertura para realização do exame relacionado com 

CANCER, eis que é notória e de longa data a jurisprudência do STJ no 

tema. Registre-se que principalmente pelas circunstâncias do caso 

concreto, em que houve o reconhecimento pela UNIMED de ser o autor 

acometido por câncer e necessitar do exame, mas que não estaria 

enquadrado nos procedimentos previstos pela ANS. Saliente-se que se 

mostra desarrazoada a negativa de cobertura do exame por não se 

enquadrar nos procedimentos especializados pela ANS sem esclarecer 

por que não se enquadra. SENTENÇA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO 

AO APELO. (Apelação Cível Nº 70064490501, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 

19/05/2016). O Egrégio Tribunal de nosso Estado, quando provocado a 

manifestar sua jurisprudência diante de casos semelhantes ao da parte 

autora, tem se posicionado de forma favorável a cobertura do tratamento 

em questão por parte do plano de saúde. Vejamos a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO 

DE SAÚDE – INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL 

PARA O CONSUMIDOR - TRATAMENTO PSIQUIÁTRIACO – INDICAÇÃO 

MÉDICA – PROFISSIONAL HABILITADO PARA O PROCEDIMENTO – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. -O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares 

submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta 

disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se 

a favor do beneficiário do plano de saúde. -Inexistindo expressa exclusão 

contratual de cobertura de tratamento da patologia, a qual deverá ser 

redigida com destaque, não pode a seguradora limitar o tipo de tratamento 

a ser alcançado a paciente, mesmo que sua recusa tenha por base 

vedação contida em legislação da área de saúde ou normas da ANS e até 

mesmo de medicamento de uso experimental. -Deve ser respeitado o 

equilíbrio dos contratos, mas, o "pacta sunt servanda" deve sofrer 

abrandamentos quando se tratar de situações "sui generis", 

especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de 

adesão. - Ante a colidência dos interesses envolvidos na hipótese, 

sopesando-se possível dano patrimonial à recorrente e a preservação da 

vida da apelada, por certo há de prevalecer esta última. -Não há 

necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os 

dispositivos usados a fim de prequestionamento. -Vencido em grau 

recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, 

pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a 

prolação da sentença de piso. (N.U 0039378-95.2016.8.11.0041, 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018) Assim 

sendo, o fato do tratamento não estar inserido no rol da Resolução 

Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, por si só, não 

exime a obrigação de cobertura do plano de saúde, especialmente na 

hipótese em que o contrato não contenha previsão expressa de exclusão 

do procedimento. Devendo a Interpretação das cláusulas contratuais 

serem mais favorável ao consumidor. Ante o exposto, julgo procedente a 

pretensão contida na inicial, confirmando a liminar deferida e CONDENAR o 

Requerido a custear integralmente as 30 (trinta) sessões de Estimulação 

Magnética Transcraniana, a serem realizadas pelo Dr. Manoel Vicente de 

Barros (CRM/MT 8.273/RQE 4.866), no total de R$ 10.500,00 (dez mil e 

quinhentos reais) e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 25 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004842-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT16473-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 - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004842-44.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte promovente, pleiteia 

indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, ao argumento 

de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. A requerida 

por sua vez, contesta as alegações da requerente, alegando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado entre as 

partes. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência. Como se 

vê através dos documentos anexados com a contestação, a requerida 

trouxe aos autos Cédula de Crédito Bancário referente a empréstimo, 

devidamente assinado pela requerente, comprovando assim, a 

contratação e o débito, o que justificou o encaminhamento do nome da 

promovente ao rol de inadimplentes. Examinando o conjunto probatório, 

verifica-se que a firma aposta nos documentos apresentados pela 
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requerida guardam grafia semelhante com aquela apresentada nos 

documentos anexos a exordial. A autora não apresentou nenhuma 

justificativa que pudesse dar causa que aqueles documentos e 

assinaturas constante nos referidos documentos não fossem da mesma, 

comprovando a contratação, o consumo e o débito. Uma vez provada à 

contratação, e não tendo a autora juntado nenhum comprovante de 

pagamento dos débitos, resta provada também a existência dos débitos 

que originaram a negativação. Dessa maneira, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito 

indenizatório. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu a indevida negativação. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte promovente nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão deduzida na inicial. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Gabriela 

F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 25 de fevereiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005042-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE JESUS RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005042-51.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pleiteia a parte 

reclamante a devolução em dobro dos valores que alega terem sido 

descontados indevidamente, bem como, indenização por danos morais, ao 

argumento de que solicitou a abertura de conta salário benefício e não de 

conta corrente, bem como que está sendo cobrado por valores referentes 

a serviços bancários não contratados, nomeados como “Seguro Aqui”, 

“Cartão Crédito Anuidade”, “Cesta Bradesco Expresso”, “Bradesco 

Auto/RE”, “Bradesco Vida Previdência”. A requerida contesta, informando 

que os valores cobrados estariam corretos já que a reclamante possui 

conta corrente junto a reclamada, onde subsiste a previsão dos 

descontos bancários, cuja atividade necessita de pagamento de tarifas 

para a sua manutenção, quer estes serviços sejam usados ou não. 

Afirmando que estas cobranças estariam autorizadas através da 

Resolução 3.919/2010 do Banco Central (BACEN). Em que pese às 

alegações da parte promovida, a mesma não logrou êxito em desconstituir 

as alegações da promovente. Isso porque a requerida nem ao menos 

comprovou a contratação de conta corrente, com adesão aos serviços 

que estão sendo cobrados e questionados na presente ação. Ainda, a 

promovida não trouxe aos autos nenhuma prova ou alegação, capaz de 

comprovar que existe contrato de adesão a conta corrente, e não conta 

salário como alega a promovente, bem como, que aderiu aos serviços e 

produtos descontados, ou seja, quer se eximir da responsabilização pela 

má prestação dos serviços que oferece aos seus clientes e da 

insegurança gerada ao consumidor, sem trazer aos autos absolutamente 

nada, apenas meras alegações. Importante ressaltar que a reclamada 

somente comprovou a contratação de “Seguro Bradesco Vida 

Previdência”, com desconto mensal no valor de R$ 77,33 (setenta e sete 

reais e trinta e três centavos), devendo esta cobrança ser mantida. A 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante 

os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da 

falha na prestação do serviço e da negativação do nome da requerente, 

sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Com relação ao pedido de condenação da requerida a indenização por 

danos materiais, afasto a penalidade requerida, uma vez que não constam 

nos autos nenhum demonstrativo de valor ou pedido em que conste 

indicado o valor referente a cobrança indevida, não havendo meios para 

calcular a aplicação de devolução de valores pagos indevidamente. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) determinar a alteração de conta corrente para conta salário benefício; 

2) determinar a exclusão das cobranças referentes aos serviços 

bancários não contratados, nomeados como “Seguro Aqui”, “Cartão 

Crédito Anuidade”, “Cesta Bradesco Expresso”, “Bradesco Auto/RE”, 

mantendo somente a cobrança do benefício “Bradesco Vida Previdência”; 

3) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga -

-__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002776-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA LOURENCA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002776-96.2016.8.11.0006. REQUERENTE: NATALINA LOURENCA 

ALVES REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos 

etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A autora, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no 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. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em correição. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 31 de dezembro 

de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DE ARRUDA FELTRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001750-63.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA REGINA DE ARRUDA 

FELTRIN REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no 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. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em 

correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 31 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DE ARRUDA FELTRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001743-71.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA REGINA DE ARRUDA 

FELTRIN REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A autora, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no 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. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em correição. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 31 de dezembro 

de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001753-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ALMEIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A autora, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no 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. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em correição. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DE ARRUDA FELTRIN (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001745-41.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA REGINA DE ARRUDA 

FELTRIN REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A autora, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no 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. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, em correição. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 31 de dezembro 

de 2019. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005580-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA DELUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005580-32.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pleiteia a parte 

reclamante a devolução em dobro dos valores que alega terem sido 

descontados indevidamente, bem como, indenização por danos morais, ao 

argumento de que solicitou a abertura de conta salário benefício e não de 

conta corrente, bem como que está sendo cobrado por valores referentes 

a serviços bancários não contratados, nomeados como “Cesta Fácil 

Econômica”, “Título Capitalização”, “Tarifas Bancárias/Encargos”. A 

requerida contesta, informando que os valores cobrados estariam 

corretos já que a reclamante possui conta corrente junto a reclamada, 

onde subsiste a previsão dos descontos bancários, cuja atividade 

necessita de pagamento de tarifas para a sua manutenção, quer estes 

serviços sejam usados ou não. Afirmando que estas cobranças estariam 

autorizadas através da Resolução 3.919/2010 do Banco Central (BACEN). 

Em que pese às alegações da parte promovida, a mesma não logrou êxito 

em desconstituir as alegações da promovente. Isso porque a requerida 

nem ao menos comprovou a contratação de conta corrente, com adesão 

aos serviços que estão sendo cobrados e questionados na presente 

ação. Ainda, a promovida não trouxe aos autos nenhuma prova ou 

alegação, capaz de comprovar que existe contrato de adesão a conta 

corrente, e não conta salário como alega a promovente, bem como, que 

aderiu aos serviços e produtos descontados, ou seja, quer se eximir da 

responsabilização pela má prestação dos serviços que oferece aos seus 

clientes e da insegurança gerada ao consumidor, sem trazer aos autos 

absolutamente nada, apenas meras alegações. A responsabilidade da 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Dessa forma, 

resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço e da negativação do nome da requerente, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Com relação ao pedido de condenação da requerida a indenização por 

danos materiais, afasto a penalidade requerida, uma vez que não constam 

nos autos nenhum demonstrativo de valor ou pedido em que conste 

indicado o valor referente a cobrança indevida, não havendo meios para 

calcular a aplicação de devolução de valores pagos indevidamente. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) determinar a alteração de conta corrente para conta salário benefício; 

2) determinar a exclusão das cobranças referentes aos serviços 

bancários não contratados, nomeados como “Cesta Fácil Econômica”, 

“Título Capitalização”, “Tarifas Bancárias/Encargos”.; 3) determinar a 

restituição da quantia paga indevidamente, na forma simples, no valor de 

R$ 1.531,59 ( mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e nove 

centavos), acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo 

INPC-IBGE; 4) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de 

danos morais, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

--__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005581-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005581-17.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pleiteia a parte 

reclamante a devolução em dobro dos valores que alega terem sido 

descontados indevidamente, bem como, indenização por danos morais, ao 

argumento de que solicitou a abertura de conta salário benefício e não de 

conta corrente, bem como que está sendo cobrado por valores referentes 

a serviços bancários não contratados, nomeados como “Cartão Crédito 

Anuidade”, “Cesta Fácil Super”, “Bradesco Vida Previdência”, “Tarifas 

Bancárias/Encargos”. A requerida contesta, informando que os valores 

cobrados estariam corretos já que a reclamante possui conta corrente 

junto a reclamada, onde subsiste a previsão dos descontos bancários, 

cuja atividade necessita de pagamento de tarifas para a sua manutenção, 

quer estes serviços sejam usados ou não. Afirmando que estas 

cobranças estariam autorizadas através da Resolução 3.919/2010 do 

Banco Central (BACEN). Em que pese às alegações da parte promovida, a 

mesma não logrou êxito em desconstituir as alegações da promovente. 

Isso porque a requerida nem ao menos comprovou a contratação de conta 

corrente, com adesão aos serviços que estão sendo cobrados e 

questionados na presente ação. Ainda, a promovida não trouxe aos autos 

nenhuma prova ou alegação, capaz de comprovar que existe contrato de 

adesão a conta corrente, e não conta salário como alega a promovente, 

bem como, que aderiu aos serviços e produtos descontados, ou seja, 

quer se eximir da responsabilização pela má prestação dos serviços que 

oferece aos seus clientes e da insegurança gerada ao consumidor, sem 

trazer aos autos absolutamente nada, apenas meras alegações. A 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante 

os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da 

falha na prestação do serviço e da negativação do nome da requerente, 

sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Com relação ao pedido de condenação da requerida a indenização por 

danos materiais, afasto a penalidade requerida, uma vez que não constam 

nos autos nenhum demonstrativo de valor ou pedido em que conste 

indicado o valor referente a cobrança indevida, não havendo meios para 

calcular a aplicação de devolução de valores pagos indevidamente. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) determinar a alteração de conta corrente para conta salário benefício; 

2) determinar a exclusão das cobranças referentes aos serviços 

bancários não contratados, nomeados como “Cartão Crédito Anuidade”, 

“Cesta Fácil Super”, “Bradesco Vida Previdência”, “Tarifas 

Bancárias/Encargos”; 3) determinar a restituição da quantia paga 

indevidamente, na forma simples, no valor de R$ 5.071,30 ( cinco mil, e 

setenta e um reais e trinta centavos), acrescido de juros de mora de 1% e 

correção monetária pelo INPC-IBGE; 4) condenar a reclamada pagar ao 

reclamante, a título de danos morais, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a  -

-__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005575-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005575-10.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pleiteia a parte 

reclamante a devolução em dobro dos valores que alega terem sido 

descontados indevidamente, bem como, indenização por danos morais, ao 

argumento de que solicitou a abertura de conta salário benefício e não de 

conta corrente, bem como que está sendo cobrado por valores referentes 

a serviços bancários não contratados, nomeados como “Cesta Fácil 

Econômica”, “Bradesco Vida Previdência”, “Cartão Crédito Anuidade”, 

“Tarifas Bancárias Encargos/Extratos”. A requerida contesta, informando 

que os valores cobrados estariam corretos já que a reclamante possui 

conta corrente junto a reclamada, onde subsiste a previsão dos 

descontos bancários, cuja atividade necessita de pagamento de tarifas 

para a sua manutenção, quer estes serviços sejam usados ou não. 

Afirmando que estas cobranças estariam autorizadas através da 

Resolução 3.919/2010 do Banco Central (BACEN). Em que pese às 
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alegações da parte promovida, a mesma não logrou êxito em desconstituir 

as alegações da promovente. Isso porque a requerida nem ao menos 

comprovou a contratação de conta corrente, com adesão aos serviços 

que estão sendo cobrados e questionados na presente ação. Ainda, a 

promovida não trouxe aos autos nenhuma prova ou alegação, capaz de 

comprovar que existe contrato de adesão a conta corrente, e não conta 

salário como alega a promovente, bem como, que aderiu aos serviços e 

produtos descontados, ou seja, quer se eximir da responsabilização pela 

má prestação dos serviços que oferece aos seus clientes e da 

insegurança gerada ao consumidor, sem trazer aos autos absolutamente 

nada, apenas meras alegações. A responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a 

parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço e da 

negativação do nome da requerente, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Com relação ao pedido de 

condenação da requerida a indenização por danos materiais, afasto a 

penalidade requerida, uma vez que não constam nos autos nenhum 

demonstrativo de valor ou pedido em que conste indicado o valor referente 

a cobrança indevida, não havendo meios para calcular a aplicação de 

devolução de valores pagos indevidamente. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) determinar 

a alteração de conta corrente para conta salário benefício; 2) determinar a 

exclusão das cobranças referentes aos serviços bancários não 

contratados, nomeados como “Cesta Fácil Econômica”, “Bradesco Vida 

Previdência”, “Cartão Crédito Anuidade”, “Tarifas Bancárias 

Encargos/Extratos” 3) determinar a restituição da quantia paga 

indevidamente, na forma simples, no valor de R$ 2.930,74 ( dois mil, 

novecentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), acrescido de juros 

de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE; 4) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data 

e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga -

-__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005396-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005396-76.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pleiteia a parte 

reclamante a devolução em dobro dos valores que alega terem sido 

descontados indevidamente, bem como, indenização por danos morais, ao 

argumento de que solicitou a abertura de conta salário benefício e não de 

conta corrente, bem como que está sendo cobrado por valores referentes 

a serviços bancários não contratados, nomeados como “Cesta Fácil 

Econômica”, “Cartão Crédito Anuidade”, “Tarifas Bancárias 

Encargos/Extratos”. A requerida contesta, informando que os valores 

cobrados estariam corretos já que a reclamante possui conta corrente 

junto a reclamada, onde subsiste a previsão dos descontos bancários, 

cuja atividade necessita de pagamento de tarifas para a sua manutenção, 

quer estes serviços sejam usados ou não. Afirmando que estas 

cobranças estariam autorizadas através da Resolução 3.919/2010 do 

Banco Central (BACEN). Em que pese às alegações da parte promovida, a 

mesma não logrou êxito em desconstituir as alegações da promovente. 

Isso porque a requerida nem ao menos comprovou a contratação de conta 

corrente, com adesão aos serviços que estão sendo cobrados e 

questionados na presente ação. Ainda, a promovida não trouxe aos autos 

nenhuma prova ou alegação, capaz de comprovar que existe contrato de 

adesão a conta corrente, e não conta salário como alega a promovente, 

bem como, que aderiu aos serviços e produtos descontados, ou seja, 

quer se eximir da responsabilização pela má prestação dos serviços que 

oferece aos seus clientes e da insegurança gerada ao consumidor, sem 

trazer aos autos absolutamente nada, apenas meras alegações. A 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante 

os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da 

falha na prestação do serviço e da negativação do nome da requerente, 

sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Com relação ao pedido de condenação da requerida a indenização por 

danos materiais, afasto a penalidade requerida, uma vez que não constam 

nos autos nenhum demonstrativo de valor ou pedido em que conste 

indicado o valor referente a cobrança indevida, não havendo meios para 
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calcular a aplicação de devolução de valores pagos indevidamente. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) determinar a alteração de conta corrente para conta salário benefício; 

2) determinar a exclusão das cobranças referentes aos serviços 

bancários não contratados, nomeados como “Cesta Fácil Econômica”, 

“Cartão Crédito Anuidade”, “Tarifas Bancárias Encargos/Extratos”. 3) 

determinar a restituição da quantia paga indevidamente, na forma simples, 

no valor de R$ 216,64 (duzentos e dezesseis reais e sessenta e quatro 

centavos), acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo 

INPC-IBGE; 4) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de 

danos morais, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

--__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002818-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

DANIEL EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002818-43.2019.8.11.0006. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA em desfavor de 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MACEDO LTDA - ME, alegando 

ser credor do autor do valor de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta 

reais), representado por meio do cheque nº AA-000310, Banco Itaú. 

Ocorre que tal cheque foi devolvido pelo motivo 35 – (cheque apresentado 

por estabelecimento bancário que não o indicado no cruzamento em preto 

sem o endosso mandato). 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. O 

Requerido apresentou contestação, suscitando preliminar de ilegitimidade 

passiva, afirmando que nunca foi parte no ato jurídico, vez que não 

recebeu o cheque em questão e ainda não é o emitente do mesmo. Ocorre 

que, nos termos do artigo 51 da Lei 7357/85, todos os obrigados 

respondem solidariamente para com o portador do cheque. Infere-se da 

cártula a assinatura do requerido Auto Escola Santo Antônio, na pessoa 

do seu representante Daniel Egues de Macedo, no verso do cheque de 

forma que é parte legítima para responder pelas dívidas representadas 

pelas mesmas, uma vez que endossou os títulos mediante a assinatura 

aposta ao verso dos cheques, obrigando-se pelo pagamento, portanto, da 

mesma maneira que o emitente. Neste sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA ENDOSSANTE AFASTADA, POIS É PARTE LEGÍTIMA PARA 

RESPONDER PELAS DÍVIDAS REPRESENTADAS PELAS CÁRTULAS, 

OBRIGANDO-SE, COM O ENDOSSO, PELO PAGAMENTO DA MESMA 

MANEIRA QUE O EMITENTE. AUSÊNCIA DE PROTESTO QUE NÃO IMPEDE O 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJRS. Recurso Cível, Nº 

71007762461, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 28-06-2019) Assim, rejeito a 

preliminar arguida. Passo a analise do mérito. O Requerido sustenta que 

não fez nenhum negócio com a parte requerente, e que o mesmo não 

apresentou nenhum objeto de negociação, não havendo comprovação ou 

um contrato de acordo firmado. Afirma ainda, que o crédito perseguido 

teria origem ilícita de agiotagem. Todavia, ao circular, o cheque se 

desvinculou do negócio subjacente, tornando-se inoponíveis as exceções 

pessoais em relação ao terceiro de boa-fé, considerados os princípios da 

autonomia e da abstração. Ou seja, com a existência de endosso na 

cártula, houve circulação do titulo, e nesse caso estaria dispensada a 

demonstração da causa jurídica subjacente, havendo a desvinculação do 

ato ou negócio jurídico que deu ensejo à sua criação, não sendo possível 

discussão acerca da causa da dívida. Na cobrança de cheque há que se 

considerar que se trata de título de crédito não causal que dispensa a 

declinação pelo credor da relação comercial ou causa debendi, cabendo à 

parte ré a prova da quitação ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito da parte autora. O CPC/15 refere-se à prova como 

instrumento à formação do convencimento do julgador com vista ao 

provimento que lhe incumbe alcançar às partes. É o regular dever de 

produção da prova pelas partes, como dispõe o artigo 373 pelo qual 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Por estas razões, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar o 

reclamado a pagar ao reclamante o valor de R$ 2.150,00 (dois mil, cento e 

cinquenta reais), devidamente corrigido a partir da data de emissão e juros 

desde a citação válida pelo índice INPC. Sem custas ou honorários, nesta 

fase (Art. 55, LJE). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Comarca de Diamantino

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 14/2020-DF

 O Meritíssimo Juiz de Direito – Dr. André Luciano Costa Gahyva- Juiz de 

Direito da Comarca de Diamantino – MT, no uso de suas atribuições legais 

e na forma da Lei, etc...

CONSIDERANDO o que disposto na Portaria 682/2016/PRES, de 

02/12/2016, sobre a documentação necessária ao procedimento de 

nomeação, designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

 Resolve:

RETIFICAR em parte a Portaria 03/2020-DF, de 02 de janeiro de 2020 que 

DESIGNOU a servidora SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA MANRIQUE, 

Analista Judiciário, matrícula nº 23594, para exercer em substituição a 

função de Gestor Judiciário na 1ª Vara Cível desta Comarca de 

Diamantino-MT, pelo período de 20/12/2019 a 18/01/2019, 30 (trinta) dias 

de férias; ocasião das férias da Gestora Titular Débora Cristina Campos 

Oliveira, matrícula 4025.

ONDE SE LÊ: período de 20/12/2019 a 18/01/2019;

 LEIA-SE: período de 20/12/2019 a 18/01/2020.

Diamantino – MT, 09 de março de 2020.

 Dr. André Luciano Costa Gahyva

 Juiz de Direito Diretor do Fórum

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002245-08.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

DOUGLAS JOSE SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Autor, para querendo impugnar as contestações 

apresentadas.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000120-67.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

D. J. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo a Patrona da Parte Requerente para que fique ciente e compareça 

na Audiência de mediação/conciliação designada para o dia 20 de Maio de 

2020, às 13h00min, Fórum Comarca de Diamantino - MT

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002215-70.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo a Patrona da Parte Requerente para que fique ciente e compareça 

na Audiência de mediação/conciliação designada para o dia 19 de Maio de 

2020, às 13h00min, Fórum Comarca de Diamantino - MT

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002215-70.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo o Patrono da Parte Requerente para que fique ciente e compareça 

na Audiência de mediação/conciliação designada para o dia 19 de Maio de 

2020, às 13h00min, Fórum Comarca de Diamantino - MT

Intimação Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1001550-54.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARI VALDEMAR VELKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR PONTES OAB - MT6181-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO BRUNO FALAVINHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELIR FATIMA JACOBOWSKI GEIER OAB - MT3437-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000575-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SANTANA DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte Autora, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, contrarrazoar os embargos de 

declaração de id 27609345.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001347-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO JEOVANE DEPRA (REQUERIDO)

SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITORIO JEOVANE DEPRA OAB - MT23962/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001347-63.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARCIO JOSE PINHO REQUERIDO: SEBASTIAO FERREIRA 

DOS SANTOS FILHO, VITORIO JEOVANE DEPRA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança com Indenização por Danos Morais ajuizada por 

MÁRCIO JOSÉ PINHO em face de VITÓRIO JEOVANI DEPRÁ e SEBASTIÃO 

FERREIRA DOS SANTOS FILHO, todos devidamente qualificados nos 

autos. A procuradora da parte autora renunciou os poderes a ela 

outorgadas, no id. 17554663. Foi determinada a intimação da parte 

requerente, via oficial de justiça e também por edital, para constituir novo 

procurador. A certidão do Oficial de Justiça informa que o autor foi 

devidamente intimado, no id. 19029929. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. No caso dos autos, a procuradora da parte autora 

renunciou os poderes a ela outorgadas (id. 17554663), assim, foi 

determinado a intimação da parte requerente, tanto via oficial de justiça, 

como via edital, para constituir novo procurador. A certidão do Ofícial de 

Justiça informa que o autor foi devidamente intimado (id. 19029929), assim 

sendo, foi intimado via edital, todavia, consoante certidão de id. 19956833, 

manteve-se inerte. Pois bem, com relação ao autor, o defeito de 

representação, segundo dispõe a lei, gera a nulidade do processo. 

Acrescenta-se que, como se trata de pressuposto de desenvolvimento 

válido da relação processual, deve ser extinto. A inexistência de 

capacidade processual e a irregularidade da representação impedem o 

normal desenvolvimento da relação. Configuram pressupostos 

processuais, cuja ausência pode ser reconhecida de ofício (art. 485, IV, § 

3º, CPC/2015). No mesmo sentido Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery ensinam: A capacidade das partes e a regularidade de sua 

representação judicial são pressupostos processuais de validade. A falta 

desses pressupostos acarreta a extinção do processo sem julgamento de 

mérito (CPC 267 IV). (Código de processo civil comentado: e legislação 

extravagante. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, 

p.389). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. RENÚNCIA AO MANDATO OUTORGADO. INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE PARA CONSTITUIR NOVO PROCURADOR. INÉRCIA. 

NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS (ART. 13, I, CPC) 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE QUE 

ACARRETA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO (ART. 267, 

IV, DO CPC). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CASO EM CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ/SC, Apelação Cível n. 

2013.079371-0, de Jaraguá do Sul, J. 20-02-2014). No caso dos autos, 

consoante já retratado, o autor foi intimado via edital para constituir novo 

procurador. Todavia, deixou o prazo escoar sem qualquer pronunciamento 

(id. 19956833). Destarte, em razão da parte não ter sanado o vício da 

representação processual, capacidade postulatória, dentro do prazo 

fixado para tanto, a extinção do processo é medida que se impõe. 

Registre-se que tal questão pode ser cognoscível de ofício pelo 
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magistrado, em qualquer tempo e grau de jurisdição, segundo disciplinado 

expressamente no § 3º do mesmo preceptivo legal. A propósito: O efeito 

translativo do recurso transfere ao tribunal o exame e o reexame das 

matérias de ordem pública, independentemente de haverem sido alegadas 

pelas partes. Isto porque não se trata de efeito devolutivo. A norma 

comentada é manifestação do efeito translativo do recurso, quanto ao 

exame dessas questões em outro grau de jurisdição. Para que o tribunal 

possa aplicar o efeito translativo e examinar, pela primeira vez, as 

matérias de ordem pública não suscitadas e/ou não examinadas no 

primeiro grau, é preciso que o recurso seja conhecido e, no caso de 

recurso excepcional (RE, RESp, RR) que seja conhecido e provido 

(cassada a decisão recorrida). O efeito translativo compõe o juízo de 

mérito do recurso e não o juízo de admissibilidade. Por isso é necessário 

que o tribunal conheça do recurso e, ao julgá-lo no mérito, possa examinar 

de ofício as matérias de ordem pública (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante, 13ª ed., rev. E atual., São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013, p. 611). Ante o exposto, verificada ausência 

de pressuposto válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito, forte no art. 485, inciso IV, § 3º, do CPC/2015. 

Eventuais custas pela parte autora. Após as formalidades legais 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 07 de fevereiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000123-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARBOSA BARROS (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

devoluçaõ da Carta de Citação e ainda da Certidão - ID. 30046908

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001211-95.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO OAB - SP172723 (ADVOGADO(A))

 

Intimo os patronos das partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000980-68.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEREK MARIM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM UITI SIMONINI ATSUTA (EXECUTADO)

EULIANE CAMELO GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000980-68.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: DEREK MARIM DE SOUZA EXECUTADO: WILLIAM UITI 

SIMONINI ATSUTA, EULIANE CAMELO GONCALVES Vistos etc. Trata-se 

de embargos de declaração interposto por DEREK MARIM DE SOUZA 

(id.22117232) em face da decisão de id. 21998910. A embargante alega 

que houve omissão 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. Vislumbra-se que a decisão de id. 

21998910 é clara ao indeferir o pedido de justiça gratuita. Ante o exposto, 

conheço dos embargos de declaração de id. 22117232 e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 30 

de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000348-76.2018.8.11.0005

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:

ALEMIR GONCALVES BERTIM (EXECUTADO)

DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono da parte exequente para que face a busca infrutífera no 

Sistema Renajud manifeste querendo no prazo de 05 dias

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-70.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUIELLY DA SILVA TRINDADE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000415-70.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:RAQUIELLY DA 

SILVA TRINDADE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/05/2020 Hora: 10:15 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 

2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 7 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000395-79.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TANIEL FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORIO JEOVANE DEPRA OAB - MT23962/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIELE NASCIMENTO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/05/2020 às 10hs30min, 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: 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)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 13/05/2020 às 08hs30min, 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
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Processo Número: 1000406-11.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE GONCALINA DA SILVA SOUZA (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 08hs45min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-78.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELI DE ALMEIDA CHAGAS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/05/2020 às 09hs45min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA RODRIGUES MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000232-70.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ILDA RODRIGUES MALHEIROS 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos, etc. Intime-se o 

exequente para que se manifeste informando se concorda com os bens 

dados em garantia pela executada, no prazo de 10 dias, ou requeira o que 

dê direito no mesmo prazo. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001235-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM AIRES DE ASSIS COUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001235-60.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: ANTONIO DA SILVA BARROS 

EXECUTADO: WILLIAM AIRES DE ASSIS COUTO Vistos, etc. Oficie-se o 

órgão empregador do executado para que informe qual o valor do salário 

mensal do executado, no prazo de 10 dias. Com as informações nos 

autos, intime-se o executado para que se manifeste quanto ao pedido do 

exequente no mesmo prazo. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002026-92.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES MAGALHAES FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1002026-92.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: MAURO LUIS TIMIDATI 

EXECUTADO: ERNANDES MAGALHAES FIGUEIREDO Vistos, etc. Tendo 

em vista o pedido de id. 29545751, e a fim de possibilitar pesquisa do 

endereço da parte contrária através do sistema SIEL, determino a 

intimação do exequente para que junte aos autos, no prazo de 10 dias, 

além do nome e número do CPF de quem será realizada a busca, o nome 

da mãe e a data de nascimento da parte executada, ou o número do título 

de eleitor deste, para que a busca seja satisfatória. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000749-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENA PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000749-75.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: MARILENA PEREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA Vistos etc. 1 – Defiro o 

pedido de dilação do prazo para apresentação de bens passíveis de 

penhora, concedendo o prazo de 10 dias para a parte exequente 

manifestar-se nos autos, tendo em vista a comprovação de solicitação já 

realizada junto ao Cartório competente. 2 – Após o término do prazo sem 

manifestação nos autos, concluso para extinção. Cumpra-se. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001148-70.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE FRANCISCA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001148-70.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO EXECUTADO: CLARICE FRANCISCA PEREIRA Vistos etc. A parte 

exequente pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido 

de penhora junto ao benefício previdenciário da parte executada, posto 

que não encontrado qualquer bem da ré passível de penhora. Contudo, 

não houve demonstração de alteração da situação fática que motivou o 

indeferimento do pedido da parte exequente, já que não comprovado pelo 

autor que a penhora na porcentagem requerida não comprometerá a 

subsistência da parte executada, que, conforme já exposto, recebe valor 

mensal ínfimo. Por outro lado, vale lembrar que a figura do pedido de 

reconsideração não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Desta 

forma, além de permanecerem inalterados os motivos que ensejaram o 

indeferimento do pleito, o pedido de reconsideração não é adequado, 

devendo a parte exequente, portanto, manejar a via recursal adequada, 

existente em nosso ordenamento jurídico. Assim, INDEFIRO o pedido de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 76 de 574



reconsideração e determino a intimação a parte exequente para que se 

manifeste, no prazo de 05 dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001503-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR JOAO FERREIRA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE GONCALVES ANTUNES OAB - MT6095-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001503-17.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: ADIR JOAO FERREIRA NETO 

EXECUTADO: TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

Vistos etc. Cuida-se de execução de título judicial/cumprimento de 

sentença em face da Executada, que está em recuperação judicial. Assim, 

considerando a decretação da recuperação judicial da reclamada, não há 

outro caminho senão a extinção deste feito, em razão da novação do 

crédito objeto desta demanda, o qual já deverá ser listado no quadro Geral 

de Credores da Recuperação Judicial, caso ainda não tenha sido feito, 

mediante Habilitação Retardatária. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, determino a 

EXTINÇÃO desse feito, na forma acima mencionada. Intimem-se as partes, 

arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. P.I.C. Expeça-se o necessário. Às providências. Diamantino, 

data registrada o sistema José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-93.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO WALLACE SERVIO RONDON - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLAINE FABIA DE ANDRADE OAB - MT6900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA A. RIBEIRO GIL - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000849-93.2019.8.11.0005. REQUERENTE: FERNANDO WALLACE 

SERVIO RONDON - ME REQUERIDO: ALEXANDRA A. RIBEIRO GIL - ME 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na 

decisão, ainda para corrigir erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso em tela, a parte embargante 

argumenta que houve omissão na r. sentença que julgou improcedente o 

pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que não há qualquer 

cláusula no distrato que dê quitação ampla, geral, rasa e irrefutável a 

eventuais débitos não constantes no termo, e que esta não se presume, 

mas deve ser dada de forma expressa. Contudo, verifica-se que o 

presente recurso trata-se de mera irresignação da parte embargante. É 

que a sentença recorrida está devidamente fundamentada nos elementos 

utilizados pelo Juízo para a formação do seu convencimento, que, no caso 

dos autos, foi em razão de distrato realizado entre as partes por mútuo 

acordo, devidamente assinado pelo Embargante, que não se insurgiu no 

momento da assinatura quantos aos valores pactuados para a liquidação 

da sociedade de fato, posto que somente após mais três anos da 

assinatura compareceu em Juízo para cobrar ativo supostamente 

existente antes mesmo do distrato, mas verificado supervenientemente ao 

distrato formalizado. Assim, o Juízo entendeu pela validade do distrato, 

posto que não restou demonstrado que a parte embargante teve sua 

vontade maculada por qualquer vício de consentimento, e porque nele não 

houve ressalva a direito de recebimento de valores nele não 

contemplados. Evidente que a alegação da parte embargante deve ser 

objeto de recurso. O magistrado deve decidir a questão controvertida, 

indicando os fundamentos jurídicos de seu convencimento, não estando, 

porém, obrigado a responder a cada uma das alegações das partes, 

quando já expôs motivação suficiente para sustentar sua decisão de 

acordo com o princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido a 

jurisprudência do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, 

ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os Embargos de Declaração, conforme 

dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no 

julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A 

prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. […] 4. Percebe-se, 

pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão 

somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se 

divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de 

Declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Verifico que, na verdade, os 

presentes embargos de declaração objetivam alterar o resultado do 

julgado, o que é inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante 

interposição de recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS 

EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. 

DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração 

têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum 

dos vícios contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à 

pretensão modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 

2.Mesmo quando interpostos para o fim de prequestionamento, a 

existência de omissão, contradição ou obscuridade permanece como 

requisito essencial dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, 

quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o 

reexame da causa, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

4.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de 

julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos arts. 12, inciso 

IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 

(Processo EDJ1 20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 

05/10/2015 . Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios 

na decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a r. sentença na íntegra. Certifique-se a tempestividade do 

recurso inominado interposto. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-35.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO LIMA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000094-35.2020.8.11.0005. REQUERENTE: AGNALDO LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório em 

razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem delongas, 

mesmo ciente da audiência de conciliação, a parte reclamante não se 

dignou em comparecer àquela assentada e nem apresentar qualquer 

justificativa, razão pela qual a extinção anômala da demanda é medida de 

rigor. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, 

da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 

P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Intimação

Pedido de Restituição nº 0706982-94.2020.811.0037 (n. 4/2020)

 Autor: Artur Siniak

 Advogado: Rodrigo Ribeiro Araújo - OAB/MT13984/B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 CERTIFICO, para os devidos fins, que efetuei ochecklist dos documentos 

necessários para a formalização do pedido de restituição de valores 

distribuído perante o sistema CIA - Controle de Informações 

Administrativas - sob o n. 0706982-94.2020.8.11.0037, consoante anexo 

da Instrução Normativa SCA nº 02/2011 – Versão 04, do Departamento de 

Controle e Arrecadação do TJMT, sendo que constatei a ausência de 

procuração judicial com a finalidade de "receber e dar quitação", contrato 

social do beneficiário (por se tratar de pessoa jurídica), bem como dos 

dados pessoas do beneficiário, quais sejam: o nº do CPF, e-mail, data de 

nascimento e endereço completo e, ainda, certidão do gestor judiciário da 

vara em que tramitaram os autos declarando que a guia não foi utilizada 

para interposição d e recurso n aquele processo.

 Assim, nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o 

feito de ofício com a finalidade de promover a intimação da parte 

requerente para juntar os referidos documentos, no prazo de dez dias, 

podendo tais documentos serem encaminhados através do e-mail 

primavera.leste@tjmt.jus.br.

 Primavera do Leste, 09 de março de 2020.

 Andrey Cordeiro M. R. Oliveira

 Gestor Administrativo II

Pedido de Restituição nº 0709763-89.2020.811.0037 (n. 6/2020)

 Autor: CINTIA FERREIRA DOS SANTOS

 Advogado: VICTOR VIDOTTI - OAB/MT 11.439

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte requerente para 

juntar aos autos o comprovante de que houve pagamento em dobro da 

guia de nº 78663, no prazo de dez dias, podendo tais documentos serem 

encaminhados através do e-mail primavera.leste@tjmt.jus.br.

 Primavera do Leste, 09 de março de 2020.

 Andrey Cordeiro M. R. Oliveira

 Gestor Administrativo II

Pedido de Restituição nº 0709911-03.2020.811.0037 (n. 7/2020)

 Autor: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA NEVES

 Advogado: VICTOR VIDOTTI - OAB/MT 11.439

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Nos termos do item 7.2.1do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte requerente para 

juntar aos autos o comprovante de que houve pagamento em dobro da 

guia de nº 83676, no prazo de dez dias, podendo tais documentos serem 

encaminhados através do e-mail primavera.leste@tjmt.jus.br.

 Primavera do Leste, 09 de março de 2020.

 Andrey Cordeiro M. R. Oliveira

 Gestor Administrativo II

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005250-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MENEGASSI (REQUERENTE)

EVA MARLEI MENEGASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDO MENEGASSI (INVENTARIADO)

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: 1005250-73.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: EVA MARLEI MENEGASSI, ADRIANO MENEGASSI 

INVENTARIADO: ELIDO MENEGASSI “Vistos etc. Diante do pedido de 

reconsideração referente a justiça gratuita, fundamentado nas dívidas que 

já vem sendo pagas pela inventariante, notadamente o financiamento de 

um dos caminhões, cuja dívida pendente é de R$ 245.000,00, reconsidero 

a decisão para deferir a justiça gratuita. Oficie-se a agência nº 3037-6, do 

Banco do Brasil, situada em Campo Verde para que realize o depósito 

judicial dos valores oriundos do contrato de consórcio de ID Num. 

15534065 - Pág. 1/5. Defiro o pedido de alvará formulado, autorizando a 

inventariante a realizar a venda dos veículos VW/17.250 CLC, ano: 2006, 

placa DTV-6394 e VW/30.330 CRC 8X2, diesel, placa QCP-7974, devendo 

a inventariante comprovar a venda e o depósito judicial da quantia obtida. 

Friso que a alienação deverá se dar em valor não inferior ao da avaliação 

judicial, consignando que em caso de venda em valor aquém, deverá ser o 

negócio justificado, como manifestou o Ministério Público. Para tanto, 

suspendo o processo por noventa dias a fim de que a inventariante realize 

a venda e o depósito judicial dos valores obtidos com a alienação dos 

caminhões, ocasião em que deverá estar também depositado na conta 

única a restituição dos valores pagos a título de consórcio, bem como para 

que a inventariante diligencie para trazer aos autos as certidões negativas 

faltantes (PGE e federal da pessoa jurídica e federal da pessoa física). 

Sem prejuízo, procedo à consulta de valores eventualmente registrados 

sob a titularidade do de cujus em instituições bancárias, por meio do 

sistema Bacenjud. Colaciono os extratos em anexo. Por fim, oficie-se à 

Caixa Econômica Federal para que informe se há valores vinculados à 

conta de FGTS/PIS/PASEP do de cujus, depositando-os em conta judicial. 

Decorrido o prazo da suspensão, juntadas as certidões negativas 

faltantes, bem como depositados os valores acima determinados, dê-se 

vista ao Ministério Público e conclusos para homologação da partilha e/ou 

deliberações. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Cumpra-se”. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000712-78.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DIAS DE BARROS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASELINA FRANCISCA DIAS (DE CUJUS)

 

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 : 

1000712-78.2020.8.11.0037.s INVENTARIANTE: SIRLEI DIAS DE BARROS 

DE CUJUS: BRASELINA FRANCISCA DIAS Vistos etc. Recebo a inicial 

como arrolamento sumário, vez que preenche os requisitos previstos no 

art. 659, do CPC. Nomeio a requerente Sirlei inventariante, dispensando-a 

da assinatura de termo, nos termos do art. 660, do CPC. Friso que 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, 

conforme disciplina o art. 662, caput, do CPC. Outrossim, verifico provada 

a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, 
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mediante a juntada das certidões negativas perante as Fazendas Públicas 

Municipal de Pedra Preta/MT (local em que se situa o único bem que 

compõe o espólio – um imóvel), Estadual (PGE e SEFAZ) e Federal. 

Ademais, não foi arrolada qualquer dívida junto a terceiros/particulares. 

Ante o exposto, homologo por sentença, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, a partilha do único bem deixado por Braselina Francisca 

Barros, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e, 

sobretudo, da Fazenda Pública. Procedo à consulta de valores existentes 

sob a titularidade da falecida junto às instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud, depositando as quantias encontradas em conta judicial 

para posterior liberação conforme os percentuais constantes no plano de 

partilha. Outrossim, determino que se oficie à agência do INSS competente 

para que informe se há valores residuais previdenciários pendentes de 

recebimento pela falecida, procedendo ao depósito judicial das quantias 

eventualmente devidas, no prazo de dez dias, para posterior liberação 

conforme os percentuais expressos no plano de partilha. Transitada em 

julgado, com a resposta do Bacenjud e do INSS, expeça-se formal de 

partilha e intime-se o fisco, nos termos do art. 659, § 2o do CPC. Em 

seguida, arquive-se o processo, com as baixas e anotações de estilo. 

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: 1007171-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (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 : 

1007171-67.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PEDRELINA ALVES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Guarda com pedido de Guarda Provisória liminarmente proposta por 

Pedrelina Alves de Almeida, com o objetivo de obter a guarda de seu neto 

Pedro Henrique Alves, não havendo polo passivo. A inicial foi recebida, 

sendo o pedido liminar de guarda provisória deferido e determinada a 

realização de visita in loco pelos Agentes da Infância e Juventude (ID 

16348253). Relatório dos Agentes da Infância e Juventude de ID 

16697367. O menor, representado por sua guardiã, então autora, postula 

pela expedição de Alvará Judicial para levantamento de valor existente na 

conta bancária em nome de sua genitora, recebido à título de benefício de 

prestação continuada do INSS de que é titular o menor (ID 16769011), 

pedido este deferido conforme decisão proferida no ID 16916407. Instado 

o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido inicial, bem 

como à expedição do Alvará Judicial postulado (ID 20137731). É o 

relatório. Fundamento e decido: Cuida-se de pedido de guarda ajuizado 

pela Sra. Pedrelina Francisca Alves em que requer a guarda definitiva de 

seu neto Pedro Henrique Alves, ante o falecimento da genitora do menor. 

A autora alega que no registro de nascimento do neto não consta a 

paternidade e não há informações sobre a identidade do suposto pai do 

adolescente, de modo que, com o falecimento da genitora, restou somente 

a avó materna para exercer os cuidados e tutelar os direitos de seu neto, 

que, como a mãe, é portador do vírus HIV e, por isso, além de necessitar 

de constante acompanhamento médico, precisa ser representado junto ao 

INSS para recebimento do benefício de prestação continuada a que faz 

jus. Em visita realizada pelos Agentes da Infância e Juventude é possível 

perceber que Pedro Henrique não é o único filho da Sra. Elisângela Alves 

de Almeida, cujo falecimento acarretou à Sra. Pedrelina o exercício da 

guarda e dos cuidados de três netos, todos filhos da falecida, tendo, por 

conta disso, de pedir demissão do seu trabalho para poder exercer tal 

múnus, dependendo hoje do auxílio de seus outros filhos e da neta (ID. 

16697369 – Pág. 1/2). Apesar das dificuldades observadas, vê-se que a 

requerente tem desempenhado o seu papel com responsabilidade, amor e 

carinho pelos netos, não havendo qualquer registro de situação 

desabonadora de sua conduta. Assim, em consonância com o Ministério 

Público, não vislumbro óbice ao exercício da guarda pela autora em favor 

de seu neto, sendo, no momento, o que melhor atende aos interesses do 

adolescente. Nesse sentido colaciono os seguintes arestos: APELAÇÃO 

CÍVEL. GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

MODIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. MENORES EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL. DEFERIMENTO DA GUARDA EM FAVOR DA 

AVÓ MATERNA. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE 

ALTERAÇÃO A QUALQUER TEMPO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. 

1. Nos termos do artigo 33, §§ 1º e 2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a guarda de menores, via de regra, constitui providência 

inicial nos processos de tutela e adoção, mas também pode ser deferida 

de forma excepcional, fora das hipóteses de tutela ou adoção, desde que 

tenha por objeto atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual 

dos pais. 2. No caso, diante do apurado quadro de violações do direito dos 

menores a uma parentalidade responsável e afetiva, uma vez que 

estavam inseridos em um ambiente de violência e negligência, 

encontrando-se em situação de vulnerabilidade social, em razão do uso 

abusivo de álcool e drogas ilícitas por parte de seus genitores, não se 

verifica outra medida senão a de modificação da guarda dos menores em 

favor da avó materna. 3. É direito da criança contar com absoluta 

prioridade e proteção integral, de forma que lhe seja permitido 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições 

dignas (art. 3o, caput, do ECA). 4. O direito de guarda deve atender ao 

melhor interesse da criança e do adolescente em sintonia com a 

prevalência da proteção integral do menor. 5. O art. 35, do Estatuto da 

Criança do Adolescente, submete a guarda à cláusula rebus sic stantibus, 

de modo que é possível alterá-la a qualquer tempo, desde que ocorra 

modificação na situação de fato. 6. Apelação conhecida e não provida. 

(TJDFT - Acórdão 1208548, 00053648020168070014, Relator: ANA 

CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no 

PJe: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ementa: ECA. GUARDA. 

PEDIDO FORMULADO PELA AVÓ PATERNA. 1. O interesse da criança que 

deve ser protegido e privilegiado. 2. Se a infante está sob a guarda da avó 

paterna, com quem já convivia desde antes do falecimento do genitor, e 

suas necessidades estão sendo atendidas satisfatoriamente, deve tal 

situação ser mantida, em prol do seu bem-estar e da sua proteção. 

Recurso desprovido. (TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70082170929, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando 

de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 12-02-2020). Não obstante isso, há 

que se registrar que as ações de guarda não fazem coisa julgada material, 

podendo a qualquer tempo ser revista. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação para conceder a guarda 

definitiva do menor Pedro Henrique Alves à requerente Pedrelina Alves de 

Almeida. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito. Expeça-se de imediato Termo de Guarda Definitiva. Sem custas, eis 

que beneficiário da Justiça Gratuita. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publicado e registrado no sistema. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito 

em substituição

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

Processo Número: 1001090-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

M. P. L. D. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. L. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN DE CARVALHO MOREIRA OAB - MT23476/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001090-39.2017.8.11.0037.s 

AUTOR(A): MARIA PEREIRA LOPES DE MORAES, DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: JEOVAN DE LIMA MACHADO Vistos 

etc. Considerando que o processo de cumprimento de sentença que fixou 

obrigação alimentar tramita desde 2017, mediante pagamentos pelo 

executado e manifestações da exequente no sentido de que ainda 

haveriam débitos, a fim de encerrar de forma pacífica a demanda, designo 

audiência de conciliação para o dia 06/05/2020 às 15h30min. Intimem-se. 

Dê-se ciência. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20/01/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1007255-68.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

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: 1007255-68.2018.8.11.0037.s 

AUTOR(A): LUCILEIA ALVES DE OLIVEIRA REU: PEDRO SIQUEIRA 

MARINHO Vistos etc. Verifico que o requerido contestou e reconviu (ID 

Num. 18507339 - Pág. 1 e seguintes), tendo a autora impugnado a 

contestação e contestado a reconvenção (ID Num. 18943342 - Pág. 1). 

Assim, determino a intimação do reconvinte para impugnar, requerendo, a 

contestação à reconvenção, no prazo de 15 dias. Considerando que as 

partes não chegaram a acordo e nos termos da Lei de Alimentos, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 27/05/2020 às 

17h15min. Intimem-se as partes com as advertências da Lei de Alimentos 

(o não comparecimento do autor ensejará o arquivamento do processo e o 

não comparecimento do réu implicará em revelia). Fixo o prazo de dez dias 

para as partes arrolarem suas testemunhas. Por fim, determino a 

realização de estudo social na residência de ambas as partes, fixando o 

prazo de 30 dias para a juntada de relatório. Intimem-se. Dê-se ciência. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21/01/2020. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004505-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOUSART SOUZA XAVIER OAB - MT26283/O (ADVOGADO(A))

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: 1004505-59.2019.8.11.0037.s 

AUTOR(A): ELIENAI ALVES BEZERRA REU: IVACILDO ALVES BEZERRA 

Vistos etc. Diante da justificativa apresentada e a fim de possibilitar uma 

solução pacífica da demanda, designo audiência de conciliação[1] para o 

dia 05/05/2020 às 14h40min. Intimem-se. Dê-se ciência. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 10/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito [1] Enunciado 485 do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis (FPPC)

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

Processo Número: 1000146-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora para informar o atual endereço do requerido, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito por desinteresse da parte/abandono, nos moldes do art. 485, 

incisos II e III, do Novo Código de Processo Civil.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006703-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. G. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. S. (REQUERIDO)

N. D. S. A. (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 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias 

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

A L M E I D A  A N A S T A C I O  P A M P A D O  P R O C E S S O  n . 

1006703-06.2018.8.11.0037 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos, Guarda, Investigação de Paternidade]->GUARDA (1420) POLO 

ATIVO: Nome: FRANCISCO ANDERSON GUIMARAES BARBOSA Endereço: 

MT 130, KM 06, MAIS 36 KM FAZ SAO DOMINGOS, zona ruraL, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FRANCISCA ALVES DA SILVA E NATAL DE SOUZA ALVES 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, contados do término do 

prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem 

como proceder a sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que deferiu a guarda 

privisória de DAVID KAIO DA SILVA DE SOUSA ao autor, bem como 

designou audiência de conciliação para o dia 06/05/2020 às 16h00min. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de inicial na qual a parte autora pleiteia o 

reconhecimento da paternidade do menor D.K.D.S.D.S, 

anulando/retificando o seu registro de nascimento para consignar o nome 

do requerente, bem como dos avós paternos, como tambem a guarda da 

criança DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos etc. Considerando que Francisca e 

Natal não foram encontrados nos endereços obtidos pelo Juízo mediante 

buscas, determino a citação dos mesmos por meio de edital, nomeando em 

favor dos mesmos, desde já, a Defensoria Pública para o exercício do 

munus de curadora especial, devendo dar-se vista à instituição. 

Outrossim, tendo em vista que a guarda fática de Davi está sendo 

exercida há dois anos, ao que consta do relatório de ID Num. 16374818 - 

Pág. 1 com responsabilidade pelo autor, que propicia ao menor uma 

residência confortável, o acesso escolar e o convívio harmônico, não 

havendo razão para tirá-lo de onde se encontra bem, defiro a guarda 

provisória do infante em favor do requerente. Expeça-se termo de guarda. 

Considerando que não houve até o presente momento tentativa de 

conciliação com 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 06/05/2020 às 16h00min. Intimem-se. Dê-se 

ciência". 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, 9 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.
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2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000196-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GARCIA NOGUEIRA OAB - MT0017244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LADISLAU LOPES (REQUERIDO)

DEVAIR JOSE MENDES FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000196-63.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOAQUIM OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: RICARDO LADISLAU LOPES, DEVAIR JOSÉ MENDES FILHO 

Vistos etc. Nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil, 

efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo 

autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos 

mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não 

dependendo do adiantamento de novas custas processuais, cessando a 

eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não 

deduzir o pedido principal no prazo legal (CPC, art.309, I). Destarte, em 

cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a cessação da eficácia 

da tutela cautelar concedida e suas consequências jurídicas, em 10 (dez) 

dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 28 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000196-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GARCIA NOGUEIRA OAB - MT0017244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LADISLAU LOPES (REQUERIDO)

DEVAIR JOSE MENDES FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão Tendo em vista as informações trazidas 

no petitório contido no Id. 27478660 e documentos juntados, intimo o 

causídico da parte requerida para que informe os dados bancários 

completos do requerido Ricardo Ladislau Lopes, bem como endereço da 

agência do requerido (a que consta nos extratos com bloqueio judicial) a 

fim de confeccionar-se ofício requisitório a agência bancária para 

informações sobre a constrição efetuada na conta corrente do requerido 

Ricardo Ladislau Lopes. Prazo: 10 (dez) dias. PRIMAVERA DO LESTE, 6 

de março de 2020 ESIO MARTINS DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006348-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILSON ANTONIO FUZETI (REU)

TANIA EMILIA MARQUES MOTTA FUZETI (REU)

FOKKO HEINRICH SCHWABE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1006348-93.2018.8.11.0037 Ação de Reintegração de Posse Requerente: 

Ethiene Brandão e Silva Mendonça de Lima Requeridos: Milson Antônio 

Fuzeti e Outros Vistos etc. Mantenho a decisão derradeira por seus 

lídimos fundamentos (Num. 28253995). Defiro o requerimento de 

parcelamento de custas processuais, em até seis parcelas mensais e 

sucessivas, sujeitas a correção monetária, sendo a primeira após a 

intimação da presente decisão, nos moldes do artigo 468, §7º, da 

CNGC/Foro Judicial. Cite-se o requerido Fokko Heinrich Schwabe. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 03 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001224-32.2018.8.11.0037

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))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Intimo a parte requerente do despacho do Id 19975719 , bem como da 

audiência designada conforme certidão do Id 20622577.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000873-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DALLE LASTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIA DA SILVA SANTOS OAB - GO26922 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 25644902, bem como da 

audiência designada conforme certidão do Id 27364168 a seguir transcrita: 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 04 de março de 2020, às 15h20min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) 

ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que 

compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 12 de dezembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005783-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES EVANGELISTA (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))

 

Segue documentos anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005660-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA BEZERRA (AUTOR(A))
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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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1005660-34.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Gabriel da Silva 

Bezerra Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a configuração de 

litispendência (autos nº 1020741-74.2019.8.11.0037), em 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Em seguida, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006184-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA GHENO BIANCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

CEZAR AUGUSTO BIANCHI OAB - 594.382.319-00 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Intimo a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação juntada, no prazo de 15 (quinze) dias. 

PRIMAVERA DO LESTE, 7 de março de 2020. ESIO MARTINS DE FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006558-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEY DA SILVA GUIMARAES OAB - MT14152 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006558-13.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): STEFANY DE CASTRO REU: UNIC EDUCACIONAL LTDA O 

GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 18 de 

março de 2020, às 13 h 30 min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 7 de 

março de 2020. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002850-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SALLES DALCIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ROESLER BARUFALDI OAB - RS55179 (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI OAB - RS65309 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002850-23.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA REU: FRANCISCO 

SALLES DALCIN O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 15 de abril de 2020, às 13h20min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) 

ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que 

compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 7 de março de 2020. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003160-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA MARQUES TEBALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BOTTER CASTANHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

(ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (DENUNCIAÇÃO À 

LIDE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003160-92.2018.8.11.0037; 

REQUERENTE: GILMARA MARQUES TEBALDI REQUERIDO: ALEXANDRE 

BOTTER CASTANHO O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 06 de maio de 2020, às 13h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) 

ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que 

compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 7 de março de 2020. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217
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Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008218-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOUZA COSTA (REQUERENTE)

WOMAR VIEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FRANCISCO MARCHETTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1008218-76.2018.8.11.0037 Ação de Reparação de Danos em Acidente 

de Veículos Requerentes: Womar Vieira Cardoso e Maria de Fátima Sousa 

Costa Requerido: Claudio Francisco Marcheti Vistos etc. A parte requerida 

Claudio Francisco Marcheti postulou pela denunciação da lide à 

seguradora Way Proteção Veicular, a qual estaria, por força contratual, 

obrigada a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do requerido, se for 

vencido no processo. A pretensão está amparada em contrato de seguro. 

Portanto, com fulcro no artigo 125, II, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de denunciação da lide e determino a citação da seguradora Way 

Proteção Veicular, mediante prévia intimação da parte requerida para 

juntada da apólice, para comparecer à audiência de conciliação, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo 

Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual. No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

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

Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). 

Eventualmente frustrada a tentativa de composição e transcorrido o prazo 

para contestação da seguradora, conclusos para saneamento, mediante 

prévia intimação das partes para especificação de provas. 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: 1000392-28.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Autos nº 1000392-28.2020.8.11.0037 

- PJE Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Requerente: Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais Requerida: Energisa Mato Grosso – 

Distribuição de Energia S/A Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais 

(CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum, mediante a prévia comprovação do recolhimento das custas e 

taxas de distribuição. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

24 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006241-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO WITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIMOFEI OVCHINNIKOV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Tendo em vista a indisponibilidade do 

sistema PJE a partir de 02 de março de 2020, certifico a impossibilidade de 

redesignação da oralidade em tempo hábil. Outrossim, tendo em vista a 

informação do Oficial de Justiça, retro, intimo a parte autora para informar 

endereço atualizado da parte requerida a fim da designação de nova data 

para a audiência de conciliação das partes. Prazo: 15 dias. PRIMAVERA 

DO LESTE, 8 de março de 2020. ESIO MARTINS DE FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000674-66.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000674-66.2020.8.11.0037. AUTOR(A): GISELE FERREIRA REU: VRG 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum, 

mediante a prévia comprovação do recolhimento das custas e taxas de 

distribuição. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo 

Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual. No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

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

Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 10 de 

fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-51.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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GETULIO GONCALVES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum, mediante a prévia comprovação do recolhimento das custas e 

taxas de distribuição. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

10 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003096-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA OAB - MT25913/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003096-48.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA REU: PAULO 

SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS Tendo em vista o novo endereço 

informado e em cumprimento a determinação retro, designa-se a audiência 

de conciliação para o dia 25 de março de 2020, às 13h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 17 de janeiro de 2020. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007461-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1007461-48.2019.8.11.0037 

Cumprimento Provisório de Sentença Exequente: Espólio de Maria de 

Lourdes Schmidt Executado: Banco do Brasil S/A Vistos etc. Intime-se a 

parte executada para apresentar os documentos solicitados, no prazo de 

30 (trinta) dias. 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), 17 de dezembro de 2019. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-77.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZNAYARA VIANA DA SILVA (REU)

RUDINEI RIFFEL (REU)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimar da decisão 

do Id 28157130 e da certidão da designação de audiência Id 29995012.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000180-07.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALMEIDA MEDEIROS (REU)

ANDREIA PAULINO RIBEIRO (REU)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimar da decisão 

do Id 28158796, bem da certidão da audiência Id 29995013.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002330-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA YANNA MARTINS DE SOUZA (REU)
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TIAGO LIMA DE SOUZA PAZ (REU)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

recolhida na Comarca de Rondonópolis - MT, bem como intimar da certidão 

da designação da audiência do Id 19995014.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007312-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STOLLER DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRADE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

EDSON APARECIDO ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Intimo a parte autora a efetivar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, cuja guia de arrecadação 

deverá ser apresentada nos autos, no valor de R$ 1.629,30, no prazo de 

10 (dez) dias. PRIMAVERA DO LESTE, 9 de março de 2020. ESIO MARTINS 

DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005848-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STOLLER DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Intimo a parte autora a efetivar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, cuja guia de arrecadação 

deverá ser apresentada nos autos, no valor de R$ 1.629,30, no prazo de 

10 (dez) dias. PRIMAVERA DO LESTE, 9 de março de 2020. ESIO MARTINS 

DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002069-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASPORTO - ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO 

SEGURO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA (EXECUTADO)

PEDRO PAULO FERNANDES FEITOSA (EXECUTADO)

 

Intimo o requerente para comprovar o pagamento da diligência, no prazo 

de 10 dias, para expedição do mandado de penhora.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002066-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASPORTO - ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO 

SEGURO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIA SANDRA FERNANDES SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo o requerente para comprovar o pagamento da diligência, no prazo 

de 10 dias, para o cumprimento o mandado de penhora.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000855-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES TRINDADE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.Outrossim, intimo ainda a 

parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001484-46.2017.8.11.0037 AUTOR: JOSÉ BENEDITO DO VALE RÉU: ELSI 

MALISE ROTT NEISSE Vistos etc. Intimem-se as partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, bem 

como para manifestarem interesse na sessão de mediação/conciliação, 

conforme a hipótese, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos 

para julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354-357). 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de setembro de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001693-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO FERREIRA RIBOLI (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.Outrossim, intimo ainda a 

parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006247-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA PEREIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.Outrossim, intimo ainda a 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001287-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SOZENI BARBOSA DA SILVA DE ALMEIDA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos. Outrossim, intimo ainda a 

parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006302-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVY ALVES MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.Outrossim, intimo ainda a 

parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002251-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimo a parte requerida para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 

477, § 1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005289-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEDROSO OAB - DF47671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Intimo a parte autora para manifestar 

acerca do pleito de desinteresse na audiência de conciliação aviventado 

pela parte requerida no Id. 25136009. Prazo: 15 dias. PRIMAVERA DO 

LESTE, 9 de março de 2020. ESIO MARTINS DE FREITAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001836-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR VIEIRA DE 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.Outrossim, intimo ainda a 

parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004200-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILANIA APARECIDA COUTINHO (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))

 

Intimo a parte requerida para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 

477, § 1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002558-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAS FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.Outrossim, intimo ainda a 

parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001247-07.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI DE ANDRADE ALMEIDA (EMBARGANTE)

E. DE ANDRADE ALMEIDA - ME (EMBARGANTE)

LUCILEI MARIA CARVALHO DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - ME 

(EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001247-07.2020.8.11.0037. 

EMBARGANTE: EDNEI DE ANDRADE ALMEIDA, E. DE ANDRADE ALMEIDA - 

ME, LUCILEI MARIA CARVALHO DE ALMEIDA EMBARGADO: AGRO 

CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - ME Vistos 

etc. Declaro-me suspeita, nos moldes do artigo 145, do Código de 

Processo Civil. Determino a imediata conclusão dos autos ao substituto 

legal. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 09 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS (REU)

MONTE TABOR PROJETOS E CONSULTORIAS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REU)

FAZENDA SÃO JOSE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA OAB - MT0019497A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000298-85.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA REU: OTAVIO 

PALMEIRA DOS SANTOS, FAZENDA SÃO JOSE, MONTE TABOR 

PROJETOS E CONSULTORIAS AGRICOLAS LTDA - ME O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 25 de março de 2020, às 

14h20 min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

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

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

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 30 de janeiro de 2020. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006109-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIGIO EBONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.

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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001484-46.2017.8.11.0037 AUTOR: JOSÉ BENEDITO DO VALE RÉU: ELSI 

MALISE ROTT NEISSE Vistos etc. Intimem-se as partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, bem 

como para manifestarem interesse na sessão de mediação/conciliação, 

conforme a hipótese, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos 

para julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354-357). 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de setembro de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001475-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLETE DA SILVA DEBACKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.Outrossim, intimo ainda a 

parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002068-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASPORTO - ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO 

SEGURO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIA SANDRA FERNANDES SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo o requerente para comprovar o pagamento da diligência, no prazo 

de 10 dias, para a expedição do mandado de penhora.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000473-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO TORRES BARBOSA (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))

 

Intimo a parte requerida para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 

477, § 1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000473-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO TORRES BARBOSA (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))

 

Intimo a parte autora para querendo impugnar a contestação, pelo prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000582-30.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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LONDERO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO BATISTA DE CASTRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000582-30.2016.8.11.0037 (PJe) Ação de Busca e Apreensão Requente: 

Banco Bradesco S/A Requerido: Londero & CIA Ltda. ME Vistos etc. A 

análise de nulidade da decisão derradeira perdeu o objeto haja vista o 

transcurso do prazo de suspensão determinada, bem como do próprio 

período de blindagem nos autos da recuperação judicial. Intime-se o Sr. 

Administrador Judicial para manifestar-se sobre a inclusão do crédito na 

relação de credores, bem como se o crédito dos autos está inserido na 

discussão dos autos da impugnação nº 9772-34.2016.811.0037 (Código 

178362). Em seguida, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 15 de abril de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000657-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

 

1010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000657-69.2016.8.11.0037. AUTOR(A): SILVIO JOSE DOS REIS RÉU: 

BANCO ITAUCARD S/A PJe nº 1000657-69.2016.8.11.0037 Ação 

Revisional de Contrato de Financiamento e Consignação em Pagamento 

Requerente: Sílvio José dos Reis Requerido: Banco Itaucard S/A – BFB 

Leasing Arrendamento Mercantil Vistos etc. Inviável a homologação do 

acordo extrajudicial formalizado em nome de pessoa falecida. Com efeito, 

a existência da pessoa natural termina com a morte (CC, art.6º), 

transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros legítimos e 

testamentários (CC, art.1.784). O falecido, portanto, não pode figurar como 

acordante, já que com a morte termina a existência da pessoa natural, 

transmitindo-se os direitos e obrigações, até o limite da herança, aos 

herdeiros. Tendo em vista o falecimento do requerente Sílvio José dos 

Reis, suspendo o curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), 

nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil. A viúva, havendo 

outros herdeiros, não é parte legítima para suceder, sozinha, o falecido, 

devendo a habilitação se dar pelo espólio ou por todos os herdeiros. 

Destarte, nos moldes do artigo 313, §2º, II, do Código de Processo Civil, 

falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determino a 

intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e 

promovam a respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito. Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 13 de dezembro 

de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008393-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE NUNES (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos. Outrossim, intimo ainda a 

parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000719-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MAURICIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerida para manifestar sobre a manifestação do autor 

acerca do desinteresse na realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000719-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MAURICIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 

1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001763-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA CAMPOS (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))

 

Intimo a requerida para manifestar sobre a manifestação do autor acerca 

do desinteresse na realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001765-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RODRIGUES DA CRUZ (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))

 

Tendo em vista a juntada de complemento de laudo pericial, intimo as 

partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008362-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO XAVIER SOARES (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))

 

Intimo a parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008362-50.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

ADAO XAVIER SOARES (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))

 

Intimo a requerida para manifestar sobre a manifestação do autor acerca 

do desinteresse na realização da audiência de conciliação. Prazo 15 dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007504-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SOUSA MENDES (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))

 

Intimo a parte requerente para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, 

ART. 477, § 1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos. Intimo ainda a 

parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal. Outrossim, 

intimo a requerente para manifestar sobre o desinteresse da requerida na 

realização de audiencia de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004944-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR VIEIRA DE 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, 

ART. 477, § 1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos. Intimo ainda para 

manifestar sobre a manifestação do requerido acerca do desinteresse na 

realização da audiência de conciliação. Outrossim, intimo ainda a parte 

autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000779-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT19365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerida para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 

477, § 1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001638-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DE LIMA DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, pelo prazo 

legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004579-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELINEIDE ARAUJO ALBURQUEQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (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 : 

1004579-84.2017.8.11.0037. AUTOR(A): WELINEIDE ARAUJO 

ALBURQUEQUE REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Proceda-se a secretaria aos atos necessários 

para a liberação dos valores bloqueados em favor da parte requerente, 

conforme requerimento de ID 24033232, atentando-se para as novas 

determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais. Após, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. 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: 1005473-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005473-60.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOÃO OLIVEIRA DE LIMA REU: BANCO DO BRASIL S/A 

Vistos. Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

débito reivindicado devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de 

multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos 

termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata expedição 

de mandado de avaliação e penhora. Em caso de não pagamento, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 523, 

§3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar a parte executada 

imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 do Código 

de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002143-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DE SANTANA JUNIOR & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1002143-21.2018.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO J DE SANTANA JUNIOR & CIA LTDA - EPP Vistos. Proceda-se 
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a secretaria aos atos necessários para a liberação dos valores 

bloqueados em favor da parte exequente, atentando-se para as novas 

determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais. Após, intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006010-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREMA TERCEIRIZACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDUARDO CEZARINO CREMA (EXECUTADO)

DANIELA CARVALHO LOPES CREMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1006010-56.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: CREMA TERCEIRIZACOES LTDA - EPP, DANIELA 

CARVALHO LOPES CREMA, EDUARDO CEZARINO CREMA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE XXXX ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA em face 

do CREMA TERCEIRIZACOES LTDA - EPP, DANIELA CARVALHO LOPES 

CREMA e EDUARDO CEZARINO CREMA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. No ID 29535686, a parte requerida informa o acordo entabulado 

entre as partes e pugna pela sua homologação e extinção do feito. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo judicial entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram 

ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, 

devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado no ID 29535686, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006352-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VIEIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1006352-33.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARIA VIEIRA DE SOUSA Vistos. 

Sobre a petição retro, manifeste-se a parte requerente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005485-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFRA CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005485-74.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 

EXECUTADO: AFRA CONSTRUTORA LTDA - EPP Vistos. Defiro o pedido 

retro. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado e, não havendo 

patrono constituído, intime-o pessoalmente para, no prazo de 05(cinco) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, livres e desembaraçados de 

ônus, sob as penas do artigo 774, V, do Código de Processo Civil. Após, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003977-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

ELIANE SOLIMAN GROHS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1003977-93.2017.8.11.0037 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: DELSON ALCENO 

GROHS, ELIANE SOLIMAN GROHS Vistos. Defiro o pedido de ID 24976021. 

Cumpra-se conforme requerido, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007219-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DEFENTE NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT9373-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007219-26.2018.8.11.0037. AUTOR(A): MONSANTO DO BRASIL LTDA 

REU: MARIO DEFENTE NETO 018.8.11.0037. AUTOR(A): MONSANTO DO 

BRASIL LTDA REU: MARIO DEFENTE NETO Vistos. Defiro o pedido de 

produção de provas sobre os fatos narrados e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28/05/2.020, às 14h30min. Caso haja 

requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, intimem-se os 

depoentes, pessoalmente, e seus patronos, ressaltando que se 

presumirão confessados os fatos contra eles alegados caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem 

como as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em 
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face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao 

ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo, exceto em 

se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria Pública ou NAJU 

(Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Sem prejuízo, expeça-se 

ofício ao Banco do Brasil para que preste as informações conforme 

requerido. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000822-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS BRITO BEZERRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000822-82.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: 

ORLEANS BRITO BEZERRA Vistos. Proceda-se a busca do endereço das 

parte executada através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de 

pedido de informações. Realizadas as diligências, intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 06 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001491-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO KAZUSHI TAKIZAWA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001491-04.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES 

RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO REU: EVALDO KAZUSHI 

TAKIZAWA Vistos. Inicialmente, compulsando os autos, verifico que o 

requerente arguiu preliminares, de modo que passo a analisá-las. No que 

se refere a alegação de prescrição referente ao exercício de 2011, razão 

não assiste ao requerido, tendo em vista que, na vigência do Código Civil 

de 2002, aplica-se a pretensão de rateio de perdas de cooperativa de 

crédito por seus cooperados o prazo decenal, nos termos do artigo 205 

do referido código. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - PRESCRIÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO - - RATEIO DE 

PREJUÍZOS - CONDIÇÃO DE COOPERADO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS. - 

Tratando-se de pretensão formulada para rateio de perdas de cooperativa 

de crédito por seus cooperados, o prazo qüinqüenal, previsto no art. 205, 

§ 5º, I, do CC não pode ser aplicado, por não se tratar de dívida liquida 

constante de instrumento público ou particular, devendo ser aplicado o 

para decenal, previsto no artigo 205 do mesmo estatuto. - Deve a 

Cooperativa de Crédito, pretendendo ratear entre os cooperados as 

perdas e prejuízos, deve comprovar a condição de cooperado e dos 

requisitos e formalidades previstas no próprio estatuto social. (TJ-MG - 

AC: 10112120078426001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

31/08/2016, Câmaras Cíveis/ 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

09/09/2016) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

COOPERATIVA PRESCRIÇÃO DECENAL RESPONSABILIDADE DOS 

COOPERADOS ASSOCIADO QUE PEDIU DESLIGAMENTO ART. 36 DA LEI 

Nº 5.764/71 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1) Tratando-se de 

pretensão formulada para rateio de perdas de cooperativa de crédito por 

seus cooperados, o prazo quinquenal previsto art. 206, § 5º, inc. I, do CC, 

não pode ser aplicado por não se tratar de dívida líquida constante de 

instrumento público ou particular. Aplicação do prazo decenal previsto no 

art. 205, caput, do CC. 2) Nos termos do art. 36 da Lei nº 5.764/71, A 

responsabilidade do associado perante terceiros, por compromissos da 

sociedade, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até quando 

aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento. 3) O 

apelante é responsável pelos compromissos assumidos pela cooperativa 

(responsabilidade do associado perante terceiros) até quando aprovada 

as contas do exercício em que se deu o desligamento. O associado 

integra a própria cooperativa, tendo obrigação de adimplir os 

compromissos por ela assumidos perante terceiros. 4) Decisão mantida. 

Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00208634820118080048, 

Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 16/07/2018, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2018). Ante o 

exposto, rejeito a preliminar de prescrição. Analisadas as questões 

preliminares e estando presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO e regular para 

prosseguimento. Para prosseguimento do feito, verifico que a parte 

requerente pugna pela prova emprestada referente ao depoimento da 

testemunha JUACIR JOÃO WISCHNESKI, realizado no processo n° 

1000559-50.2017.8.11.0037, em que a cooperativa move em face de 

Inácio Camilo Ruaro, perante a 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, 

bem como pela intimação da OCB/MT (Organização das Cooperativas do 

Brasil no Estado de Mato Grosso) para intervir no feito como Amicus 

Curiae, por ser detentora de conhecimentos técnicos e especializados na 

matéria cooperativista. Em relação a esses pedidos, intime-se parte 

requerida para se manifestar em 5 (cinco) dias. Ainda, pleiteia a parte 

requerida pelo depoimento pessoal do representante legal da Cooaleste, o 

qual defiro. Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

07/05/2020, às 13:30. Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela 

parte contrária, intimem-se os depoentes, pessoalmente, e seus patronos, 

ressaltando que se presumirão confessados os fatos contra eles 

alegados caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, 

conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas 

deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada 

parte, bem como as que residirem fora desta Comarca deverão ser 

ouvidas nas Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno 

que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 

455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo, exceto em se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria 

Pública ou NAJU (Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Intimem-se. 

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

Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002609-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONIA BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

 

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 : 

1002609-49.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: RONIA BORGES DA SILVA Vistos. Primeiramente, 

proceda-se o cancelamento do ID nº 26479680, bem intime-se o terceiro 

para realizar a distribuição correta dos embargos. Sem prejuízo, intime-se 

a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001125-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE GOELLNER RUFINO (EXECUTADO)

ALINE VIECILI CRESPANI (EXECUTADO)

ELIZANDRA DA ROSA & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001125-96.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: ELIZANDRA DA ROSA & 

CIA LTDA, ALINE VIECILI CRESPANI, CAROLINE GOELLNER RUFINO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO em face de ELIZANDRA DA ROSA & CIA LTDA e OUTROS, 

todos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 9425546, as partes 

realizaram composição amigável e o acordo foi homologado (ID nº 

9744088), determinando-se a suspensão dos autos até o cumprimento 

total da obrigação. No ID nº 25000779, a parte exequente informa o 

descumprimento do acordo e pugna pelo prosseguimento do feito. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Nos termos do artigo 922, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 922. Convindo as 

partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido 

pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a 

obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, 

o processo retomará o seu curso. Assim, defiro o pedido de penhora 

on-line de ativos financeiros das partes executadas, cujo valor da dívida 

perfaz o montante atualizado de R$ 36.240,07 (trinta e seis mil duzentos e 

quarenta reais e sete centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do 

Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. A indisponibilidade 

dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor indicado na execução. 

Realizado o bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil. Não efetuado bloqueio 

de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e 

tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora 

de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), 

indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005486-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS GONCALVES TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

Intimar o subscritor da contestação id. 24539268, DR. ALOÍSIO BARBOSA 

CALADO NETO para, no prazo de 5 dias, regularizar a sua representação 

processual.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001174-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO SANTANA CARDOSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001174-35.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: DIEGO 

SANTANA CARDOSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de 

DIEGO SANTANA CARDOSO, ambos devidamente qualificados nos autos, 

formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação 

fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para aquisição 

do bem: Marca Volkswagen, Modelo Gol 1.0 12V ETA./GAS. 4P, chassi nº 

9BWAG45U3LT029424, ano 2019, placa QCE4766 e RENAVAM 

01196582774. Junta documentos. Decido. A mora está comprovada pela 

Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento (ID nº 29815038). Assim, 

DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, 

o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 

dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o 

valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida 

no prazo legal (artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o 

cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a 

resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a 

quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (artigo 3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). 

Autorizo os benefícios do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, 

bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o arrombamento do 

local onde estiver o veículo, caso haja resistência da parte requerida ou 

de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na hipótese do bem 

se encontrar em Comarca diversa da competência deste Juízo, a parte 

requerente valer-se da faculdade prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 

911/69. Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de meios para 

cumprimento do mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se 

na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 

2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA IOLANDA ANDRADE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão de ID 30023094

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001339-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO & LOGISTICA G.T.S LTDA - EPP (REU)

VATSON ALVES DAS CHAVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO DALBEN OAB - SC6329 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001339-87.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): LIBERTY SEGUROS S/A REU: VATSON ALVES DAS CHAVES, 

TRANSPORTE RODOVIARIO & LOGISTICA G.T.S LTDA - EPP Vistos. 

Inicialmente, verifico que a parte requerida arguiu preliminar de ilegitimidade 

passiva. Contudo, conforme documentos anexados a inicial, a pretensão 

da parte requerente deduzida em juízo demostra à relação jurídica 

existente entre as partes, de modo que refuto a preliminar de ilegitimidade 

passiva. Assim, afastadas as preliminares, e estando presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Defiro o pedido de produção de provas sobre os fatos 

narrados e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

21/05/2020 às 15:30. Fixo como ponto controvertido o dever de o 

requerido ressarcir o requerente. Caso haja requerimento de depoimento 
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pessoal pela parte contrária, intimem-se os depoentes, pessoalmente, e 

seus patronos, ressaltando que se presumirão confessados os fatos 

contra eles alegados caso não compareçam, ou, comparecendo, se 

recusem a depor, conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. 

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte, bem como as que residirem fora desta Comarca deverão 

ser ouvidas nas Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. 

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo, exceto em se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria 

Pública ou NAJU (Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Intimem-se. 

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

Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004606-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para retirar, nesta secretaria, certidão de crédito judicial para protesto, 

devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas, no prazo 

de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000519-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL DE FATIMA DADALT DE OLIVEIRA (REU)

GIOVANI DADALT CRESPANI (REU)

ALINE VIECILI CRESPANI (REU)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001107-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE BARROS NILO (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005294-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENIL ESTEVAN MIRANDA (EXECUTADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007357-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIZ PASQUALLI OAB - PR41932 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE MICHELI GABARDO OAB - PR55840 (ADVOGADO(A))

EGBERTO FANTIN OAB - PR35225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003975-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IVO FRANCISCO LONGHI (EXECUTADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008418-83.2018.8.11.0037

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:

EDSON APARECIDO ANDRADE (EXECUTADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000572-44.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARRETO DOS SANTOS OAB - SP327157 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando ciente 

de que se permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias a carta precatória 

será devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC)

Intimação Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1000060-61.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES DE ANDRADE (ORDENADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007647-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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KEMER JORGE FELIPPE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, emitindo guia para localidade a ser cumprido o 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003281-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DUTRA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a petição id. 29831489, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003763-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DELMON 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:

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

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a petição retro, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005823-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN GONCALVES MADEIRA (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))

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a petição retro, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005814-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SILVA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre as petições retro, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000550-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRYEL SALES BACCHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a petição retro, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005858-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO MARCOS LOPES MACHADO OAB - MG103944 (ADVOGADO(A))

ALISON MENDES NOGUEIRA OAB - MG130555 (ADVOGADO(A))

VICTOR FONTAO REBELO OAB - MG121500 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MENEGOTTO SIRONI OAB - PR0040396A (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO SCIOLI OAB - PR0068694A (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 : 

1005858-08.2017.8.11.0037. EMBARGANTE: MASTER AGROINDUSTRIAL 

IMP. E EXPORTACAO LTDA EMBARGADO: G10 - TRANSPORTES LTDA 

Vistos. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO movida por MASTER 

AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA em face de G10 - 

TRANSPORTES LTDA, ambos qualificados nos autos. Compulsando os 

autos, verifico que o feito foi distribuído no juízo da Comarca de 

Maringá/PR, o qual declarou-se incompetente, determinando a remessa 

dos autos para esta Comarca, bem como que este se encontra em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas, de modo que ratifico todos os 

atos processuais praticados. Assim, tendo em vista que a preliminar de 

incompetência territorial já foi analisada, ausentes outras questões 

preliminares e estando presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO e regular para 

prosseguimento. 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, 03 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005858-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO MARCOS LOPES MACHADO OAB - MG103944 (ADVOGADO(A))

ALISON MENDES NOGUEIRA OAB - MG130555 (ADVOGADO(A))

VICTOR FONTAO REBELO OAB - MG121500 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MENEGOTTO SIRONI OAB - PR0040396A (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO SCIOLI OAB - PR0068694A (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 : 

1005858-08.2017.8.11.0037. EMBARGANTE: MASTER AGROINDUSTRIAL 

IMP. E EXPORTACAO LTDA EMBARGADO: G10 - TRANSPORTES LTDA 

Vistos. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO movida por MASTER 

AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA em face de G10 - 

TRANSPORTES LTDA, ambos qualificados nos autos. Compulsando os 

autos, verifico que o feito foi distribuído no juízo da Comarca de 

Maringá/PR, o qual declarou-se incompetente, determinando a remessa 

dos autos para esta Comarca, bem como que este se encontra em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas, de modo que ratifico todos os 

atos processuais praticados. Assim, tendo em vista que a preliminar de 

incompetência territorial já foi analisada, ausentes outras questões 

preliminares e estando presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO e regular para 

prosseguimento. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 
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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, 03 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007712-03.2018.8.11.0037

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:

ISAC OSEIAS RODRIGUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002305-50.2017.8.11.0037

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:

ELI ROSANGELA CARISSIMI ROSALINO (EXECUTADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001560-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a petição retro, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007192-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DARLAN RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006541-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN LUCIANO VOIGT GONCALVES (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:

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

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a petição retro, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000768-14.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO SADI RAMOS BARROSO (EXECUTADO)

JOAO HENRIQUE FRASSAO CARVALHO (EXECUTADO)

KIGRAOS AGROMODAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a petição retro, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000769-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE MORAES CARVALHO (EXECUTADO)

ROBERTO SADI RAMOS BARROSO (EXECUTADO)

KIGRAOS AGROMODAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a petição retro, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001117-17.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

KIGRAOS AGROMODAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOAO HENRIQUE FRASSAO CARVALHO (EXECUTADO)

ROBERTO SADI RAMOS BARROSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001117-17.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: KIGRÃOS AGROMODAL LTDA - EPP, 

ROBERTO SADI RAMOS BARROSO, JOÃO HENRIQUE FRASSÃO 

CARVALHO 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, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001132-83.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR TEIXEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMIR TEIXEIRA DE FREITAS OAB - SP105677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO CESAR MASSA (REQUERIDO)

ELISANGELA FORTUNATO MASSA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para, no prazo de 10(dez) dias, atender aos 

requisitos do artigo 260 do CPC, juntando a procuração, para fins de 

cumprimento da carta precatória. Intimo ainda para, no mesmo prazo, 

comprovar o depósito de diligência para expedição de mandado, 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: 1006438-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA GRACIELA DE CARVALHO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-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 : 

1006438-67.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JULIA GRACIELA DE CARVALHO 

MORAES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico 

que, intimada para realizar o pedido administrativo, com comprovação de 

recebimento pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a 

inicial (no ID nº 28272821), ratificando as alegações anteriores, sem, 

contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a 

emenda a inicial apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de 

ID nº 26774945. Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão 

retro. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001274-87.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO CASARIN (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001178-72.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAETTO VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (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 : 

1001178-72.2020.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELINO PEREIRA 

REQUERIDO: PAETTO VEÍCULOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA Vistos. Para melhor análise do pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita da parte requerente, intime-se por meio 

de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda, carteira de trabalho e outros), sob pena 

de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

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

necessário. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000437-32.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENA FARIAS COSTA (REQUERIDO)

RICARDO DE MORAES CARVALHO (REQUERIDO)

LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (REQUERIDO)

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (REQUERIDO)

CASSIANO BARROSO DE CARVALHO (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. O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DEVERÁ SER FEITO COM 

URGÊNCIA, VEZ QUE A AUDIÊNCIA ESTÁ DESIGNADA PARA O DIA 

24/03/2020, ÀS 13HS, NA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001062-66.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 
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DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO SADI RAMOS BARROSO (EXECUTADO)

 

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 : 

1001062-66.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: ROBERTO SADI RAMOS BARROSO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em face de ROBERTO 

SADI RAMOS BARROSO, ambos devidamente qualificadas nos autos. 

Cite-se a parte executada para pagar a dívida no valor de R$ 82.216,22 

(oitenta e dois mil duzentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), 

acrescida das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a 

contar da citação. Do mandado de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pela 

parte executada e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Não encontrado o executado, 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 artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. 

A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver 

constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, 

de preferência por via postal. Ressalte-se que o executado deve 

permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se não 

houver oposição do autor. Caso não sejam localizados bens, o executado 

deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 

20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão (artigo 

774 do CPC). O executado deverá ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que o executado requeira o pagamento 

do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, artigo 

916). Fica o executado advertido de que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome dos executados em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. A citação, 

intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do 

Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para 

fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001062-66.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO SADI RAMOS BARROSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001101-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEMILLA SEMENTES PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TRAJANO DOS SANTOS OAB - MT9171/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA DE ANDRADE SANTOS MOLINA (EXECUTADO)

 

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 : 

1001101-63.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: SEMILLA SEMENTES 

PRODUÇÃO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS EIRELI - EPP EXECUTADO: TALITA 

DE ANDRADE SANTOS MOLINA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE proposta por 

SEMILLA SEMENTES PRODUÇÃO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS EIRELI - EPP 

em face de TALITA DE ANDRADE SANTOS MOLINA, ambos devidamente 

qualificadas nos autos. Cite-se a parte executada para pagar a dívida no 

valor de R$27.331,95 (vinte e sete mil trezentos e trinta e um reais e 

noventa e cinco centavos), acrescida das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Do mandado de 

citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo 

se outros forem indicados pela parte executada e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não encontrado o executado, 

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 artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada 

a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado 

o executado. A intimação da penhora será feita ao advogado do 

executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não 

houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado 

pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que o executado 

deve permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se 

não houver oposição do autor. Caso não sejam localizados bens, o 

executado deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa 

de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão 

(artigo 774 do CPC). O executado deverá ter ciência de que, nos termos 

do artigo 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento 

integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser 

reduzidos pela metade. O executado poderá apresentar defesa no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de 

citação, com oposição de embargos mediante distribuição por 

dependência (CPC, artigo 915). O reconhecimento do crédito do exequente 

e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários 

de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá que o 

executado requeira o pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (CPC, artigo 916). Fica o executado advertido de que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não havendo 

pagamento no prazo assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao 

SERASA/SPC para negativação do nome dos executados em razão deste 

processo, ante o disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. 
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A citação, intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 

a 217 do Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como 

certidão para fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que 

com selo de autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020 Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001101-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEMILLA SEMENTES PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TRAJANO DOS SANTOS OAB - MT9171/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA DE ANDRADE SANTOS MOLINA (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000933-61.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO MARQUES BATISTA FEITOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVISSON ALVES GONCALVES & CIA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000933-61.2020.8.11.0037. AUTOR: CHRISTIANO MARQUES BATISTA 

FEITOZA REU: DEIVISSON ALVES GONCALVES & CIA LTDA - ME Vistos. 

Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos 

mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso 

seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 07 de maio de 2020, às 14h20min, a ser realizada 

pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Consigne-se que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

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

Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Esclareço que a 

dispensa da audiência de conciliação ou mediação ocorre, apenas, se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual, conforme previsão do artigo 334, §4º, I, do 

Código de Processo Civil. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

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

de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001239-30.2020.8.11.0037

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:

LUIZ DEFENTI (EXECUTADO)

 

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 : 

1001239-30.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: LUIZ DEFENTI 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 exequente, 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, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001113-77.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIRANIT MADEIRAS LTDA (AUTOR)

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMETRIA INDUSTRIA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001113-77.2020.8.11.0037. AUTOR: LEME MADEIRAS E FERRAGENS 

LTDA, MADEIRANIT MADEIRAS LTDA REU: SIMETRIA INDUSTRIA DE 

MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME 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, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001122-39.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PADILHA DE LIMA (EXECUTADO)

 

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 : 

1001122-39.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: JULIANA PADILHA DE LIMA 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, 09 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001269-65.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON CESAR DA SILVA OAB - GO20105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONELIO RAGAGNIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001269-65.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: LUZIA DE SOUZA PESSOA REQUERIDO: LEONELIO 

RAGAGNIN Vistos. Analisando aos autos, verifico que a matéria deste 

feito é diversa da competência especializada atribuída a esta unidade 

judiciária. Assim, constato que este feito deve ser redistribuído, tendo em 

vista que a Resolução nº 005/2014/TP do Pleno do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, em seu artigo 2º, atribuiu à 1ª Vara Cível desta 

Comarca a competência para processar e julgar os feitos relativos à 

família e sucessão, dentre outras, porquanto trata de matéria estranha à 

competência excepcional desta Terceira Vara. Ante o exposto, DECLARO 

ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar este feito, razão pela 

qual restituo os autos à Secretaria para a devida remessa à redistribuição 

para a 1ª Vara Cível desta Comarca, com as nossas homenagens. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001245-37.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO IZIQUE CHEBABI OAB - SP184668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR DE SANTANA HENRIQUE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAO PAULO FERREIRA (TESTEMUNHA)

 

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 : 

1001245-37.2020.8.11.0037. REQUERENTE: MOVIDA GESTÃO E 

TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS S.A. REQUERIDO: ALTAIR DE SANTANA 

HENRIQUE Vistos. Intime-se a testemunha JOÃO PAULO FERREIRA para 

comparecer à audiência de inquirição, a ser realizada nesta Comarca, no 

dia 07 de maio de 2020, às 14h30min. Comunique-se ao Juízo Deprecante, 

prestando as informações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenke Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001245-37.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO IZIQUE CHEBABI OAB - SP184668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR DE SANTANA HENRIQUE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAO PAULO FERREIRA (TESTEMUNHA)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001044-45.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO TAGLIARI NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ANTONIO ELSNER (EXECUTADO)

PAULA CRISTINA ELSNER (EXECUTADO)

 

Comprovante de email enviado ao Batalhão da Polícia Militar

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001262-73.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITA COMERCIALIZADORA DE DIREITOS LTDA (TESTEMUNHA)

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (TESTEMUNHA)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (TESTEMUNHA)

PAETTO VEICULOS LTDA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001262-73.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDAS: VITA 

COMERCIALIZADORA DE DIREITOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA, REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA, PAETTO VEICULOS LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS 

em face de GRUPO VITA INVESTIMENTS, GOVESA ADM. DE 

CONSÓRCIOS, REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e 

PAETTO VEÍCULOS LTDA, todos devidamente qualificados nos autos. 

Alega a requerente, em síntese, que adquiriu um consórcio no mês de 

novembro do ano de 2013, junto a Concessionária Fiat Paetto, objetivando 

a aquisição de um veículo automotor, passando a integrar o Grupo 210, 

Cota 329, PAC 22961, com extensão de 72 meses. Relata que, a princípio, 

a administradora de consórcios contratada foi a Realiza Administradora, 

empresa que foi absorvida pelo Grupo Govesa Adm. De Consórcios, e 
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que, posteriormente, foi adquirida e incorporada pelo Grupo Vita 

Investiments, encontrando-se todas as empresas, até o momento, com o 

CNPJ ativo. Assevera que quitou todas as parcelas do consórcio, contudo 

as administradoras do consórcio negam-se a entregar a carta de crédito 

ou o valor a que faz jus, sob o argumento de que houve uma extensão do 

prazo do consórcio, aprovado em assembleia, e que o mesmo será 

passível de contemplação somente no mês de outubro do ano de 2025. 

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para determinar que as 

requeridas liberem a carta de crédito ou valor equivalente em moeda 

nacional, referente a cota 329, grupo 210, no valor atualizado de R$ 

57.211,00 (cinquenta e sete mil e duzentos e onze reais), no prazo de 5 

dias, sob pena de multa diária. No mérito, requer a procedência da ação, 

para confirmar a tutela pleiteada, bem como condenar as requeridas ao 

pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos 

morais. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a 

tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do 

mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova 

sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro, ao 

menos nesta fase de cognição, a probabilidade do direito da requerente, 

vez que, em que pese esta alegar possuir direito em receber a carta de 

crédito, ou os valores a ela equivalentes, em razão da quitação do 

consórcio, esta não junta aos autos os comprovantes de pagamento, não 

restando comprovado, por ora, os fatos alegados na inicial. Desse modo, 

as alegações trazidas pela parte requerente não autorizam, em sede de 

cognição sumária, a concessão da tutela requerida, sendo necessária a 

dilação probatória para análise da matéria discutida. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Citem-se as requeridas 

para, querendo, apresentarem contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação. Ainda, em 

consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designo o dia 

07/05/2.020, às 14h00min, para sessão de conciliação (artigo 165, do 

CPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste 

juízo, na “sala de conciliação”. Conste no mandado que as requeridas 

deverão encaminhar representantes com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (artigo 334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa 

de seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. A 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça em favor 

da requerente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006294-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICAEL VINICIUS VIEIRA 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 : 

1006294-93.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MICAEL VINICIUS VIEIRA DOS 

SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Ciente da interposição de 

Recurso de Apelação. Mantenho a sentença pelos seus próprios 

fundamentos. Sem prejuízo, cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso interposto. Após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005731-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. MARCHETTI & MARCHETI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNI WENDER PEREIRA DA SILVA OAB - GO45486 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (REQUERIDO)

L A DE ALVARENGA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005731-02.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: J. C. MARCHETTI & MARCHETI LTDA - ME REQUERIDO: L A 

DE ALVARENGA - ME, ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA 

ESTADUAL - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por J. C. MARCHETTI & 

MARCHETI LTDA - ME em face de L A DE ALVARENGA - ME e ESTADO 

DO MATO GROSSO - FAZENDA ESTADUAL - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA, devidamente qualificados nos autos. Analisando 

aos autos, verifico que a matéria deste feito é diversa da competência 

especializada atribuída a esta unidade judiciária. Assim, constato que este 

feito deve ser redistribuído, tendo em vista que a Resolução nº 

005/2014/TP do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

em seu artigo 2º, atribuiu à 4ª Vara Cível desta Comarca a competência 

para processar e julgar os feitos em que sejam parte, interessada ou 

interveniente, as Fazendas Públicas federal, estadual ou municipal, 

porquanto trata de matéria estranha à competência excepcional desta 

Terceira Vara. Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE 

para processar e julgar este feito, razão pela qual restituo os autos à 

Secretaria para a devida remessa à redistribuição para a 4ª Vara Cível 

desta Comarca, com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001158-81.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA AFRA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001158-81.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: ANTONIA AFRA DOS ANJOS 

EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. De início, verifico que não houve a implantação do benefício 

deferido em sentença, de modo que adio o recebimento do cumprimento de 

sentença para momento posterior a implantação do benefício, onde será 

possível definir o valor total de créditos atrasados devidos à parte autora. 

Assim, intime-se a parte executada, através de seu Procurador, para que, 
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no prazo de 10 (dez) dias, providencie a implantação do benefício, 

conforme determinado. Com a implantação do benefício, intime-se a parte 

exequente para apresentação dos cálculos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001120-69.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL PEREIRA DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CICERO PINTO OAB - SP124961 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001120-69.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: DURVAL PEREIRA DA SILVA 

FILHO EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte exequente não 

apresentou os cálculos do valor a ser executado, tampouco juntou a 

comprovação da data da citação do INSS no processo de conhecimento. 

Dessa forma, intime-se a parte exequente para, nos termos dos artigos 

319, VI e 320 do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001110-25.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA PAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001110-25.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA DO CARMO DA SILVA 

PAES EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. De início, verifico que não houve a implantação do benefício 

deferido em sentença, de modo que adio o recebimento do cumprimento de 

sentença para momento posterior a implantação do benefício, onde será 

possível definir o valor total de créditos atrasados devidos à parte autora. 

Assim, intime-se a parte executada, através de seu Procurador, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, providencie a implantação do benefício, 

conforme determinado. Com a implantação do benefício, intime-se a parte 

exequente para apresentação dos cálculos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001141-45.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA FURLAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001141-45.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: TERESINHA FURLAN 

EXECUTADO: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte exequente não juntou 

documento comprovando a data do ajuizamento da ação e a data da 

citação do INSS no processo de conhecimento. Dessa forma, intime-se a 

parte exequente para, nos termos dos artigos 319, VI e 320 do Código de 

Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001232-38.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO(A))

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - SP169654 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001232-38.2020.8.11.0037. REQUERENTE: BENEDITO CORDEIRO 

REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. Designo audiência para o dia 07/04/2020, às 

16h30min, para cumprimento do ato deprecado. Intime-se o(a) 

Advogado(a) da parte requerente para, na forma do art. 455 do Código de 

Processo Civil, “informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, 

da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo”. Verificado que esta precatória não está instruída com os 

documentos necessários e comprovantes de pagamentos das custas e 

diligências, ou comprovação do deferimento da justiça gratuita, intime-se 

para regularização e devido preenchimento de tais requisitos. 

Comunique-se ao Juízo Deprecante, prestando as informações. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000043-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO JOSE DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000043-93.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT EXECUTADO: ADRIANO JOSE DE SOUZA 

- ME Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte exequente, 

devidamente intimada para promover o regular andamento do feito, 

manteve-se inerte. Assim, considerando a ausência de interesse 

processual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em julgado, 

remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), 

responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento 

dos autos, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000042-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 
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(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A C TEIXEIRA DUARTE ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000042-11.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT EXECUTADO: A C TEIXEIRA DUARTE ME 

Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte exequente, devidamente 

intimada para promover o regular andamento do feito, manteve-se inerte. 

Assim, considerando a ausência de interesse processual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à 

Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas 

cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 05 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000053-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000053-40.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT EXECUTADO: SOMAR PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA - ME Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte 

exequente, devidamente intimada para promover o regular andamento do 

feito, manteve-se inerte. Assim, considerando a ausência de interesse 

processual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em julgado, 

remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), 

responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento 

dos autos, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006581-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARQUES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006581-56.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA MARQUES MARTINS REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Intimem-se 

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

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001925-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRENCON CONSTRUTORA LTDA. (REU)

EDERSON FERNANDO BRAGA BRAGAGNOLO (REU)

JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA (REU)

CESAR AUGUSTO BASTOS (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001925-27.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: PRENCON CONSTRUTORA LTDA., 

CESAR AUGUSTO BASTOS, EDERSON FERNANDO BRAGA 

BRAGAGNOLO, JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA Vistos. Intimem-se 

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

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001253-14.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA ANTUNES DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001253-14.2020.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA CELIA ANTUNES DE 

MAGALHAES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não juntou 

o indeferimento administrativo do benefício requerido. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente para, nos termos dos artigos 319, VI, e 320 

do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001154-44.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI GUEDES RIBEIRO (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)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Analisando os autos, verifico 

que a parte requerente não comprovou a hipossuficiência alegada. Dessa 

forma, considerando que a Constituição Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, intime-se a parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que o pagamento das 

custas e despesas processuais lhes importará em prejuízo próprio e de 

sua família, ou efetuar o recolhimento das custas judiciais. Após, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 
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eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

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)

 

Juntada de malote digital. Código de rastreabilidade: 81120204974698.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006710-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADANAIR HICHELLYN FERREIRA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Decisão em Agravo de Instrumento nº 1002052-71.2020.8.11.0000.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000640-33.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000640-33.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos autos à 1ª 

Instância, promovendo, se for o caso, no prazo legal, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento. Primavera do Leste, 9 de 

março de 2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 

1º, § 2º, III, "a".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001264-43.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERINA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

MARILENY RODRIGUES DE SOUSA OAB - MT9162/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO OAB - MT25628-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001264-43.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): ALDERINA GOMES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ajuizada por 

ALDERINA GOMES DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portadora de ruptura do tendão supraespinhal, 

tendinopatia do manguito rotador bilateral, tendinopatia com rotura do 

tendão supraespinhal, buriste, impedindo-a de trabalhar. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada se caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito à percepção do benefício liminarmente. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, devendo as partes 

serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, 

momento em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e 

utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. 

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do 

Código de Processo Civil), com as advertências legais. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001227-16.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA INACIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

MARIA LINDINES FLORENTINO OAB - MT24263/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001227-16.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: LAURA CRISTINA INACIA DA SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 
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PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por LAURA 

CRISTINA INACIA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portadora de entorse e distensão envolvendo ligamento 

cruzado (anterior) no joelho, transtornos internos dos joelhos, impedindo-a 

de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a 

tutela antecipada se caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito à percepção do benefício liminarmente. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, devendo as partes 

serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, 

momento em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e 

utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. 

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do 

Código de Processo Civil), com as advertências legais. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001185-64.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA MORENO CASTANON (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISIANE FORTINO CASTELLI (IMPETRADO)

LEONARDO TADEU BORTOLIN (IMPETRADO)

DAYANNE GONÇALVES DA SILVA (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUERITO DA PREFEITURA DE PRIMAVERA 

DO LESTE (IMPETRADO)

CLEBER MARTINS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001185-64.2020.8.11.0037. 

IMPETRANTE: ISABEL CRISTINA MORENO CASTANON IMPETRADO: 

LISIANE FORTINO CASTELLI, DAYANNE GONÇALVES DA SILVA, 

LEONARDO TADEU BORTOLIN, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUERITO DA PREFEITURA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, CLEBER MARTINS Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por ISABEL CRISTINA 

MORENO CASTANÕN contra ato dos MEMBROS DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE INQUÉRITOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificado nos autos. Aduz, em síntese, ser 

servidora efetiva do Município de Primavera do Leste/MT, exercendo o 

cargo de professora pedagoga, e que, na época em que exercia a função 

de confiança de Diretora Administrativa da Escola Municipal Eliane 

Macedo, houve a instauração da Sindicância Administrativa nº 017/2019. 

Relata que a Sindicância Administrativa resultou em Processo 

Administrativo Disciplinar, no qual foi indiciada e citada para apresentar 

defesa prévia. Alega, ainda, que não há no processo a especificação dos 

fatos a ela imputados, o que acarreta o cerceamento do contraditório e da 

ampla defesa. Assim, requer a concessão de liminar, para que seja 

determinada a juntada de cópia integral da sindicância Administrativa nº 

017/2019; a suspensão dos efeitos de sua citação no PAD, até que haja a 

regularização do indiciamento; bem como a devolução do prazo de defesa. 

É o breve relato. Fundamento e decido. De início, imperioso destacar que o 

artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09 prevê a viabilidade de o magistrado 

conceder liminar em favor da parte impetrante, ante a existência de 

fundamentos relevantes, bem como que a medida se torne ineficaz caso 

seja, ao final, deferida a segurança. Como é cediço, para a concessão de 

liminar é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, no 

mandado de segurança faz-se necessário para obtenção da liminar a 

comprovação de plano, através de prova pré-constituída, do direito líquido 

e certo, e não apenas aparência do direito, como nas cautelares. Neste 

sentido o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende: AGRAVO 

INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS 

DE APOSENTADORIA E PENSÃO ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE 

REFERÊNCIA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– REQUISITOS – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA – 

CARÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM 

– RECURSO DESPROVIDO. “(...) 1. A teor do art. 7º, III da Lei 12.016/09, a 

concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de 

dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da 

impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da 

ordem judicial, caso concedida ao final. (...).” (STJ - AgRg no MS 

17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012). O § 2º do art. 7º da Lei 

nº 12.016/2009 inviabiliza a concessão de medida liminar que tenha por 

objeto “a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a 

concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza” (1003670-90.2016.8.11.0000, MANDADO DE 

SEGURANÇA COLETIVO, Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 

23/05/2017). Hely Lopes Meirelles assim instrui: "Direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a 

sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança". 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 13.ª ed. São Paulo: RT, 

1989, p. 13). No caso sub judice, a parte impetrante alega a ocorrência de 
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cerceamento de defesa, haja vista que no despacho de indiciação não 

consta a especificação dos fatos a ela imputados, bem como pela 

ausência dos autos da sindicância no processo administrativo disciplinar. 

Sobre o assunto, vejamos o que dispõe a Lei nº 679 de 25 de setembro de 

2001 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do 

Leste/MT: Art. 173 O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do 

contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos 

meios e recursos admitidos em direito. Art. 174 Os autos da sindicância 

integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. (...) 

Art. 181 Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do 

servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das 

respectivas provas. § 1º O indiciado será citado por mandado expedido 

pelo Presidente da Comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 

10 (dez) dias, assegurando-se lhe vista do processo na repartição. (...). 

Destarte, da análise dos dispositivos legais e do posicionamento 

jurisprudencial, constato que, no caso dos autos, há que se acolher o 

pedido da parte impetrante, uma vez que não consta no despacho de 

indiciação a descrição dos fatos que estão lhe sendo imputados, houve 

tão somente a descrição da tipificação legal aplicada ao caso. Ademais, o 

colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, no 

processo administrativo disciplinar, o acusado defende-se dos fatos que 

lhe foram imputados e não da tipificação legal. Veja-se: PROCESSUAL 

CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA. DEMISSÃO. 

REGULARIDADE. ENQUADRAMENTO LEGAL DA CONDUTA. ALTERAÇÃO. 

DEFESA DOS FATOS E NÃO DA TIPIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PAS DE 

NULLITÉ SANS GRIEF. I - Trata-se de mandado de segurança, com pedido 

de liminar contra ato supostamente ilegal praticado pelo Ministro de Estado 

da Justiça. A parte impetrante alega que foi instaurado o processo 

administrativo disciplinar n. 013, consubstanciado na Portaria n. 533/2017, 

que culminou na sua demissão do cargo de Agente de Polícia Federal do 

Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal do Rio de Janeiro, 

ao argumento de enquadramento nas práticas previstas nos incisos IX, 

XLVIII e LIII do art. 43 da Lei n. 4.878/65, e inciso IV do art. 132 da Lei n. 

8.112/90. Na decisão recorrida, denegou-se a segurança. II - É uníssono o 

entendimento deste Tribunal Superior de que o acusado no processo 

administrativo disciplinar defende-se dos fatos a ele imputados e não da 

tipificação legal relacionada. Eventual tipificação jurídica diversa não 

ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório, exceto no caso 

de agravamento da pena a ser aplicada. (...) VI - Assim, diante da 

ausência de comprovação de prejuízo, bem como observado o 

contraditório e a ampla defesa, não se reconhece nulidade processual, 

como no presente caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 934.319/SP, 

Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, 

DJe 22/11/2017 e AgInt no AgInt no REsp n. 1.670.334/MG, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 

21/2/2018. VII - Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no MS 23.837/DF, 

Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

14/11/2018, DJe 04/12/2018) grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEFESA DOS 

FATOS E NÃO DA TIPIFICAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. - O 

Processo Administrativo Disciplinar (PAD) consiste em meio investigatório 

utilizado pela Administração Pública para apurar as infrações funcionais 

graves imputadas a seus servidores. - Conforme entendimento pacificado 

pelo c. STJ, em se tratando de processo administrativo disciplinar, o 

acusado defende-se dos fatos que lhe foram imputados e não da 

tipificação legal. - As questões não analisadas pelo juízo de origem não 

podem ser apreciadas pelo órgão recursal, sob pena de supressão de 

instância. - No caso, estando evidenciada a ausência de comprovação 

dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, deve ser 

mantida a decisão que indeferiu a liminar. - Recurso não provido. (TJ-MG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.136915-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2019, 

publicação da súmula em 22/02/2019) grifei. O pleito de juntada dos autos 

da sindicância administrativa ao PAD também deve ser acolhido, tendo em 

vista que o Estatuto dos Servidores, em seu artigo 174, estabelece que 

estes devem integrar o processo disciplinar. Ante o exposto, presentes os 

requisitos legais, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para SUSPENDER os efeitos 

da citação da parte impetrante e para DETERMINAR a regularização do 

processo administrativo disciplinar, fazendo constar a especificação dos 

fatos imputado à parte impetrante, bem como para que seja juntada cópia 

integral da Sindicância Administrativa nº 017/2019 ao processo disciplinar. 

Após a regularização, o prazo de apresentação de defesa escrita deverá 

ser devolvido. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo desta 

decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

que entender necessárias. Após o decurso do prazo para informações, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006384-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA PEREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006384-72.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MAIARA PEREIRA 

GUIMARAES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO 

ajuizada por JOSÉ GABRIEL PEREIRA DUARTE e MAYSA GABRIELLY 

PEREIRA ARAUJO, representados por MAIARA PEREIRA GUIMARAES, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. Alega os requerentes serem filhos do segurado 

Alexsandro Duarte da Silva Carvalho, o qual encontra-se segregado na 

Cadeia Pública de Primavera do Leste/MT desde 24/03/2017. Informam que 

pleitearam administrativamente a concessão do benefício em questão, 

contudo, o pedido foi indeferido. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação no id n. 13792608, alegando ausência dos 

requisitos legais para obtenção do benefício pleiteado. Impugnação à 

contestação constante no id n. 14182721. O Ministério público manifestou 

pela procedência do pedido de auxílio-reclusão (id n. 16694635). É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO 

DE AUXÍLIO-RECLUSÃO ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. Há 

preliminar lançada pela defesa, desse modo passo a apreciá-la. Pugna a 

parte requerida, preliminarmente, que seja isentada do pagamento de 

custas processuais, posto que o artigo 8º da Lei 8.620/93 a libera de tal 

ônus. Conforme as disposições do art. 8º, § 1º, da Lei n. 8.620/93, não há 

que se falar em pagamento de custas processuais pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS. Ainda em sede preliminar, a parte requerida 

requer a intimação da parte requerente para que emende a inicial, haja 

vista que esta não juntou ao processo a certidão de efetivo recolhimento à 

prisão, apenas o atestado de permanência. Da análise do texto legal, 

verifico que a certidão do efetivo recolhimento à prisão é peça obrigatória 

apenas para o requerimento administrativo do auxílio-reclusão, de sorte 

que não há óbice para que o atestado de permanência seja usado para a 

comprovação da data em que o segurado foi recolhido à Unidade Prisional. 

Afastada a questão preliminar, passo a análise do mérito. O 

auxílio-reclusão é um benefício da Previdência Social, regulado pela Lei nº 

8.213/91, que visa à proteção dos dependentes carentes do segurado 

preso, impossibilitado de prover a subsistência dos mesmos em razão de 

sua prisão. O artigo 80 da Lei nº 8.213/91 prevê como pressupostos à 

obtenção do benefício de auxílio-reclusão: a) o recolhimento do segurado 

à prisão; b) o não-recebimento de remuneração da empresa ou de 

benefício previdenciário; c) a qualidade de dependente do requerente; d) a 

prova de que o presidiário era, ao tempo de sua prisão, segurado do INSS. 

Além desses requisitos, a Emenda Constitucional nº 20/98 alterou a 
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redação do artigo 201, IV, exigindo ser o segurado oriundo de família de 

baixa renda. Importante ressaltar que o benefício deve ter início na data do 

efetivo recolhimento do segurado ao estabelecimento penal e será mantido 

enquanto o segurado permanecer preso. Dá-se a sua suspensão em caso 

de fuga, restabelecendo-se com a recaptura do preso. Havendo soltura, 

cessa a concessão do auxílio. Deve-se considerar que o benefício visa à 

proteção dos dependentes do preso segurado da Previdência Social, que 

enfrentam situações de extremas dificuldades com a prisão do seu 

provedor, colocados, na maioria das vezes, na condição de abandono 

total. O preso, ao contrário, será assistido pelo Estado nas suas 

necessidades básicas, não tendo direito, ele próprio, de desfrutar do 

benefício em apreciação. Insta registrar, ainda, que somente farão jus ao 

benefício os dependentes do segurado cujo último salário de contribuição 

seja, em 2017, igual ou inferior a R$ 1.292,43 (mil, duzentos e noventa e 

dois reais e quarenta e três centavos), nos termos do artigo 5º, da 

Portaria nº 8, de 16 de janeiro de 2017, do Ministério da Fazenda. No caso 

sub judice, verifico que o salário-de-contribuição do segurado, que consta 

como último antes da prisão, foi no valor de 1.100,05 (mil, cem reais e 

cinco centavos), dentro do limite legal para recebimento do benefício. 

Entretanto, da análise das remunerações recebidas pelo genitor dos 

autores nos meses anteriores ao recolhimento à Unidade Prisional, 

constata-se que a última remuneração não condiz com o ganho mensal 

deste em circunstâncias normais de trabalho, devido ao fato de que o 

segurado foi recolhido à prisão cerca de 7 (sete) dias antes do fim do 

mês, o que causou grande diminuição no valor recebido no mês de março. 

Portanto, o salário-de-contribuição do mês da prisão não deve ser utilizado 

para se verificar o preenchimento do requisito da baixa renda, mas sim o 

do mês 02/2017. Isto posto, verifico que a parte requerente não 

demonstrou satisfeitos todos os requisitos necessários à concessão do 

benefício, tendo em vista que o último salário-de-contribuição integral 

recebido pelo recluso se mostra superior ao limite legal estipulado, de 

modo que não restou preenchido o requisito da baixa renda. Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. BAIXA RENDA NÃO 

CONFIGURADA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. O 

auxílio-reclusão é devido, nas mesmas condições da pensão por morte, 

aos dependentes de segurado de baixa renda recolhido à prisão. 2. Tendo 

o último salário-de-contribuição integral recebido pelo recluso sido superior 

ao limite estabelecido, não restou preenchido o requisito da baixa renda. 3. 

Não satisfeitos todos os requisitos necessários à concessão do benefício, 

não faz jus a parte autora ao recebimento do auxílio-reclusão. 4. Apelação 

da parte autora desprovida. (TRF-3 - Ap: 00287507020174039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, Data de 

Julgamento: 13/03/2018, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:21/03/2018). PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO RECLUSÃO. 

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A concessão do auxílio reclusão 

depende do preenchimento das seguintes condições: efetivo recolhimento 

à prisão; condição de dependente de quem objetiva o benefício; 

demonstração da qualidade de segurado do preso; renda mensal do 

segurado inferior ao limite legal. 2. O e. Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do Recurso Extraordinário 587365/SC, em 25.03.2009, 

pacificou o entendimento no sentido de que a renda do segurado preso é 

que deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e 

não a de seus dependentes. 3. O valor do último salário-de-contribuição 

do recluso antes da prisão era superior ao limite legal estipulado, à época, 

pela Portaria do Ministério da Previdência Social. 4. Remessa oficial e 

apelação providas. (TRF-3 - ApReeNec: 00112326720174039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de 

Julgamento: 05/06/2018, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:14/06/2018). Consoante às lições colimadas, não há como 

acolher a pretensão autoral deduzida nos autos. Ante o exposto, e por 

tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, ante o deferimento do pedido de justiça gratuita. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º 

e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, 

do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005600-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO BIANCHI PRIMAVERA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005600-27.2019.8.11.0037. IMPETRANTE: SUPERMERCADO BIANCHI 

PRIMAVERA LTDA IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN-MT Vistos. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por 

SUPERMERCADO BIANCHI PRIMAVERA LTDA, aduzindo a existência de 

omissão na sentença de Id nº 24272690, vez que não se manifestou 

sobre os documentos juntados no processo. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Analisando os autos, verifico que a parte embargante 

fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, 

deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua 

irresignação em relação à decisão proferida. Desse modo, entendo que 

estes embargos, embora rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo 

a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou 

decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — 

NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. 

PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. 

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão 

embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara 

devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. ‘O inconformismo que 

tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode 

prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, 

obscuridade ou ERRO MATERIAL, sendo inviável a revisão da decisão em 

sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 

1.022 do CPC/2015.’ (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para 

fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas 

a s  q u e s t õ e s  p o s t a s .  E m b a r g o s  r e j e i t a d o s . ”  ( N . U 

0004486-84.2019.8.11.0000, ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO 

E/OU ERRO MATERIAL. Os embargos de declaração não se prestam à 

rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de 

dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso. 

DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima 

Sexta Câmara Cível, Tribunalde Justiça do RS, Relator: Ergio Roque 

Menine, Julgado em 03/02/2019). Destaquei. Ademais, importante ressaltar 

que os embargos de declaração não prestam a dirimir as dúvidas da parte 

embargante ou responder questionamentos a respeito do comando judicial 

e sim para suprir omissões, contradições ou obscuridades. Neste sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADOEMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 

1012207-07.2018.8.11.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - EXECUÇÃO DE 

GARANTIA - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - BEM DADO EM 

GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA - ART. 835, § 3º, DO CPC/15 – 

CITAÇÃO – PRAZO PARA PAGAR A DÍVIDA – DEVOLUÇÃO – ACÓRDÃO 

MANTIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU 

ERRO MATERIAL PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO 

DESPROVIDO. Compete ao embargante, ao sustentar a existência de erro, 

contradição, obscuridade ou omissão, indicar de forma clara o ponto em 

que a decisão embargada teria incorrido no vício alegado, o que não 

ocorreu nos declaratórios. Não demonstra eventual vício do art. 1.022 do 

CPC/2015 a pretensão de rediscussão do julgado que consubstancia mero 

inconformismo. Pré-questionamento que não prescinde do preenchimento 

dos  l i ndes  t r açados  no  a r t .  1 .022  d o  C P C .  ( N . U 

1012207-07.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019). Outrossim, resta 

pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os 
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fundamentos da demanda quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para proferir a decisão. Nesse diapasão: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, 

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus 

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em 

jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de 

litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião 

em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda 

que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, 

pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão 

somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se 

divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Ante o exposto, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, 

mantendo a sentença de Id nº 24272690 pelos seus próprios e suficientes 

fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003404-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA PRATES DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA CAGLIACI ANDRADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente para manifestar acerca do endereço da executada, no 

prazo de cinco dias, tendo em vista a devolução da carta de citação, 

conforme id 29972026.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-36.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001258-36.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:JUCILENE 

FERREIRA DOS SANTOS 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: Matutino Data: 24/06/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 9 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000027-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MAZINI CESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000027-13.2016.8.11.0037. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA DE 

LOURDES MAZINI CESCO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Intime-se a Fazenda Pública Estadual para, 

querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias (art. 535 do 

CPC). Impugnada a execução e constatada sua tempestividade, intimem-se 

o(a) exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos para apreciação. Primavera do Leste/MT, 6 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001166-58.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ANNECY APARECIDA DE 

AMORIM SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se 

da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela 

antecipada cumulada com indenização por danos morais pleiteadas por 

ANNECY APARECIDA DE AMORIM SANTOS em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional a fim de que a 

reclamada abstenha de incluir seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. Dos Fatos. Alega, 

em síntese, que a parte requerente na tentativa de obter uma compra a 

prazo em seu nome, descobriu as constrições contidas em seu nome no 

órgão de proteção ao crédito (SERASA). A parte autora traz que no ano 

de 2017, fez a portabilidade da empresa requerida para outra empresa de 

telefonia. Aduz que após algum tempo passou a receber cobrança 

referente ao contrato que tinha quitado com a requerida, e que se 

encontrava inadimplente no valor de R$ 655,13 (seiscentos e cinquenta e 

cinco reais e treze centavos), com data de vencimento em 17/09/2017, do 

contrato n° 0270468201. Vieram os seguintes documentos: extrato do 

SPC/SERASA (id. n° 29796379), e demais documentos indispensáveis 

para a propositura desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. 

Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302. O feito discute a exclusão da negativação no valor de R$ 

655,13 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), com data 

de vencimento em 17/09/2017, do contrato n° 0270468201. Nestes termos, 

ao menos em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do direito à 

inexistência dos débitos cobrados, que será mais bem analisado depois de 

respeitada os princípios do contraditório e ampla defesa. Considerando 

que a parte requerente não possui outras negativações salvo os débitos 

discutidos nestes autos, deve ser presumida a plausibilidade do direito 

invocado, uma vez que a exclusão das negativações não trazem prejuízos 

para a requerida. No que tange ao perigo da demora, é este patente, visto 

que a negativação produz dano efetivo a imagem de qualquer pessoa, 

prejudicando suas atividades profissionais e também os atos da vida civil 

no que tange à obtenção de qualquer crédito. Diante disso, o deferimento 

da liminar é medida que deve ser adotada ao caso em concreto. Não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças 

podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da 

ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência 
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de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata 

exclusão da negativação em nome da parte requerente ANNECY 

APARECIDA DE AMORIM SANTOS, inscrita no CPF sob o 

n°523.129.171-49, referente ao contrato n° 0270468201, no valor de R$ 

655,13 (...) dos órgãos de cadastro e inadimplentes (SERASA), devendo 

ser providenciada a exclusão da negativação pela Gestora Judiciária 

através do sistema SerasaJud. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 23/06/2020 Hora: 08h40min. Serve a 

presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins 

de exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. 

Primavera do Leste-MT, 5 de março de 2020 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-72.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS VIEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENTINA APARECIDA PEREIRA DA SILVEIRA REFORMAS E 

ACABAMENTO - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001275-72.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARLOS VIEIRA DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL DA ROSA KLEIN POLO PASSIVO: JUVENTINA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVEIRA REFORMAS E ACABAMENTO - EPP 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: 24/06/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 9 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: 1001276-57.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ERMELINDO NERI OAB - MT21676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EC13 PRODUCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

PAULO HENRIQUE CORDEIRO BINI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001276-57.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FABIANO 

DALLOCA DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIEL 

ERMELINDO NERI POLO PASSIVO: EC13 PRODUCOES LTDA - EPP 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: 29/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 9 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: 1001066-06.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BORTOLUZZI CAMARGO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001066-06.2020.8.11.0037. REQUERENTE: SIMONE BORTOLUZZI 

CAMARGO REQUERIDA: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Deixo de 

designar audiência de conciliação, visto que, invariavelmente, a Fazenda 

Pública não demonstra interesse em conciliar, o que faço nos termos do 

seguinte Enunciado: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO. CUIABÁ). Cite-se o 

requerido do termo da ação, na pessoa do representante legal (artigo 75 

do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, querendo, apresentar 

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. Cientifique-se ao réu que deverá fornecer ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa, apresentando-a com a contestação, bem como 

que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003498-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (EXEQUENTE)

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADROALDO ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a exequente para manifestar 

acerca da devolução da carta de citação pelo motivo "desconhecido", 

conforme id 30023223. Primavera do Leste, 09 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005704-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DE PAULA BATTAGLINI NUNES (EXEQUENTE)

PEDRO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE AZEVEDO E TORRES (EXECUTADO)

LUIZ C. DE AZEVEDO E TORRES - ME (EXECUTADO)

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, impulsiono o feito para intimar 

o polo ativo, por intermédio do(a,s) seu(ua,s) advogado(a,s), acerca da 

Carta Precatória devolvida (ID: 29897630), bem como para, querendo, 

requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera 

do Leste, 9 de março de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007470-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA TOTTI TROJAN (EXEQUENTE)

CAROLINA TOTTI BETTINI (EXEQUENTE)

CALQUIOLE TOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO DE JESUS MARTINS (EXECUTADO)

 

Diante do decurso do prazo para o executado efetuar o pagamento do 

débito, intimo o exequente para requerer o que entender de direito, bem 

como apresentar o cálculo atualizado, no prazo de quinze dias. Primavera 

do Leste, 09 de março de 2020.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003815-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE ARIMATEIA LEAL (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Primavera do Leste, 09 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-32.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI INES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001213-32.2020.8.11.0037. REQUERENTE: MARLI INES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c pedido liminar pleiteada por MARLI INES 

DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional consistente na 

suspensão dos efeitos dos protestos e a suspensão das cobranças 

oriundas da unidade consumidora n°6/679024-0. Dos Fatos. Alega, em 

síntese, que a requerente era titular da unidade consumidora de 

n°6/679024-0. Sustenta que a unidade consumidora acima foi substituída 

em meados do ano de 2017 pela unidade consumidora n°6/678041-5. 

Pondera que a antiga unidade consumidora não foi extinta e continua 

gerando débitos. Relata que seu nome foi levado a protestos pelo 

inadimplemento de duas faturas, a primeira com vencimento em 

11/12/2017, no valor de R$543,96(quinhentos e quarenta e três reais e 

noventa e seis centavos) e a segunda com vencimento em 11/03/2018, no 

valor de R$550,88(quinhentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos). 

Aduz que tentou resolver a controvérsia administrativamente e não obteve 

êxito. Vieram os seguintes documentos: Certidão de Protesto (id. 

n°29915469) Faturas da Unidade consumidora n°6/679024-0 (id. 

n°29915468), Faturas da Unidade Consumidora n°6/678041-5 (id. 

n°29915465) e demais documentos indispensáveis para a propositura 

desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302. O feito discute a legalidade ou das restrições ao crédito no valor de 

R$543,96(quinhentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos) 

com vencimento em 11/12/2017 e no valor de R$550,88(quinhentos e 

cinquenta reais e oitenta e oito centavos) com vencimento em 11/03/2018. 

Sustenta que os débitos acima mencionados pertencem a unidade 

consumidora n°6/679024-0 que havia sido substituída em meados de 2017 

pela unidade consumidora n° 6/678041-5. Nestes termos, ao menos em 

juízo de cognição sumária, há a probabilidade do direito à inexistência dos 

débitos cobrados, que serão melhor analisados após respeitada os 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Considerando que a parte 

requerente não possui outras restrições salvo os débitos discutidos 

nestes autos, deve ser presumida a plausibilidade do direito invocado, uma 

vez que a suspensão dos efeitos dos protestos não traz prejuízos para a 

requerida. A probabilidade do direito e o perigo da demora é patente, visto 

que os protestos produzem danos efetivos a imagem de qualquer pessoa, 

prejudicando suas atividades profissionais e também os atos da vida civil 

no que tange à obtenção de qualquer crédito. Diante disso, o deferimento 

da liminar é medida que deve ser adotada ao caso concreto. Não há que 

se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças 

podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da 

ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência 

de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que seja oficiada ao 2º 

Tabelionato de Notas – Cartório do 2º Ofício de Primavera do Leste/MT, 

para que o Oficial da Serventia proceda a suspensão dos efeitos dos 

protestos Instrumento 127158, Livro 590, Folhas n°159, Data do Protesto 

11/06/2018, Protocolo n°00025/3528, Valor Protestado R$550,88(...), 

Emissão 14/02/2018, Vencimento em 11/03/2018, Cedente Energisa Mato 

Grosso e Instrumento 127162, Livro 590, folhas 163, Data do Protesto 

n°11/06/2018, Protocolo n°00025/3533, valor Protestado R$543,96(...), 

Emissão 10/11/2017, Vencimento em 11/12/2017, Cedente Energisa Mato 

Grosso, devendo a Serventia abster-se de fornecer certidão positiva 

relacionando ou informando o protesto já efetivado do título. Determino que 

a requerida suspenda a exigibilidade das cobranças já emitidas e das 

cobranças futuras em relação a unidade consumidora n°6/679024-0, bem 

como abstenha de incluir a requerente nos órgãos de restrição ao crédito, 

sob pena de multa unica que fixo em R$5.000,00(cinco mil reais. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

23/06/2020, às 10h20min, ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para suspender os efeitos dos 

protestos acima mencionados. Primavera do Leste-MT, 09 de março de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001288-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

DEIVISSON ALVES GONCALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001288-71.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ELIZABETE 

CAMPOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNA PAULA 

LANDIM DA SILVA FLESCH POLO PASSIVO: DEIVISSON ALVES 

GONCALVES 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: 29/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 . 9 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: 1001290-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

DEIVISSON ALVES GONCALVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001290-41.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ELIZABETE 

CAMPOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNA PAULA 

LANDIM DA SILVA FLESCH POLO PASSIVO: DEIVISSON ALVES 

GONCALVES 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: 29/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 . 9 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA COSTA VITORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA OAB - MT26984/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001293-93.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:SILVANA DA 

COSTA VITORIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIZANGELA 

RODRIGUES DE MORAES 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: Matutino Data: 29/06/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 9 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: 1001221-09.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA TERTULINO (REQUERENTE)

SEBASTIANA TATIANA DE BRITO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO MATIAS FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001221-09.2020.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA 

TERTULINO, SEBASTIANA TATIANA DE BRITO MACEDO REQUERIDO: 

CICERO MATIAS FERREIRA Vistos, Trata-se da Ação de Busca e 

Apreensão c/c Tutela Provisória de Urgência em Caráter pleiteada por 

JOSE ANTONIO DA SILVA TERTULINO e SEBASTIANA TATIANA DE BRITO 

MACEDO em face de CÍCERO MATIAS FERREIRA, todos qualificados na 

petição inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da 

tutela jurisdicional para promover a busca e apreensão do veiculo indicado 

pelos requerentes FIAT UNO MILE FIRE, DE COR VERMELHA, 2 PORTAS, 

ANO 2004, PLACA JR - 3202, em nome da requerente SEBASTIANA 

TATIANA DE BRITO MACEDO. Dos Fatos. Alega, em síntese, que os 

requerentes entabularam um contrato de prestação de serviços com o 

requerido para a construção de um imóvel, localizado na Rua Pedro 

Blanco, n° 744, Bairro Poncho Verde III, Primavera do Leste – MT. Sustenta 

que ficou estipulado prazo de 30 (trinta) dias para entrega da obra, e 

como forma de pagamento fora entregue o veículo, FIAT UNO MILE FIRE, 

DE COR VERMELHA, 2 PORTAS, ANO 2004, PLACA JR - 3202, em nome 

da requerente SEBASTIANA TATIANA DE BRITO MACEDO, no valor de R$ 

9.340,00 (nove mil trezentos e quarenta reais). Aduz que o requerido 

abandonou a obra; o veículo fora entregue no inicio da execução do 

contrato e até a respectiva data o imóvel encontra-se inacabado. Vieram 

os seguintes documentos: contrato de construção (id n° 29921574), fotos 

da obra inacabada (id n°29921583), cópia da tentativa de acordo no 

CEJUSC (id n° 29921578) e demais documentos indispensáveis para a 

propositura desta ação. É a síntese do necessário. Dos fatos. Inicialmente, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 do Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302. Compulsando os autos, verifico que os litigantes firmaram contrato de 

construção por empreitada e que o requerido não concluiu com a obra 

conforme estipulado no contrato. Nestes termos, requer a concessão de 

tutela de urgência para que seja realizada a busca e apreensão do veiculo 

FIAT UNO MILE FIRE, DE COR VERMELHA, 2 PORTAS, ANO 2004, PLACA 

JR - 3202, dado como fora de pagamento, em nome da requerente 

SEBASTIANA TATIANA DE BRITO MACEDO.. Considerando os elementos 

de cognição existente nos presentes autos, tenho que os autores 

conseguiram demonstrar “prima facie” a probabilidade de seu direito 

através das imagens da obra inacabada (id n°29921583), o contrato da 

prestação de serviços; prontuário do veiculo entregue ao requerido e 

tentativa de conciliação realizada no CEJUSC. Com efeito, evidencia-se a 

presença dos requisitos autorizadores exigidos pelo art. 300 do CPC à 

concessão da tutela antecipada pretendida, na medida em que se verifica 

que não houve a conclusão da obra, bem como o veículo dado como 

pagamento está em nome da parte requerente, o que lhe poderá acarretar 

mais prejuízos caso haja futuras infrações de trânsito. Posto isso, 

CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA, com fundamento no artigo 300, do 

Código de Processo Civil, para determinar a BUSCA E APREENSÃO DO 

VEÍCULO FIAT UNO MILE FIRE, DE COR VERMELHA, 2 PORTAS, ANO 

2004, PLACA JR - 3202, em nome da requerente SEBASTIANA TATIANA 

DE BRITO MACEDO, nomeando-a como fiel depositária do bem, que nos 

termos do art. 159 do CPC, guardar e conservar e responderam por 

qualquer dano ou depredação do bem conforme dispõe o art. 161 do 

Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 24/06/2020 às 08h: 00min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão como carta/mandado de citação, conforme dados constantes da 

petição inicial. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA KAROLINA MENEZES ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DOS SANTOS AZEVEDO OAB - MT25644/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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000413-38.2019.8.11.0037. INTERESSADO: ANDREA KAROLINA 

MENEZES ROSA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado 

sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de 

Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos 

autos, constato que não foi juntado qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo 

estado de impossibilidade para arcar com as despesas processuais. 

Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, 

prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência jurídica, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só 

não garante a benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a 

Constituição Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub 

examine, não há informação contundente nos autos que demonstre 

inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre 

registrar que - conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte 

poderá ser intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: 

ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. 

São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de 

convencer este magistrado acerca da insuficiência de recursos 

financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da 

parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no que diz 
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respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena 

de deserção. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007596-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DE ALMEIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1007596-94.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ALEXANDRA DE ALMEIDA 

FERNANDES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Da análise 

dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso 

inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que requereu 

o pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos documentos 

carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer documento 

hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu 

efetivo estado de impossibilidade para arcar com as despesas 

processuais. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da 

Constituição Federal, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência jurídica, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples pedido por si só não garante a benesse, pois trata-se de 

presunção relativa e, como dito, a Constituição Federal de 1988 assegura 

a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. No caso sub examine, não há informação contundente nos 

autos que demonstre inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, 

sendo bom alvitre registrar que - conforme determina o enunciado 116 do 

FONAJE - a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência: ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a 

parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

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

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro. São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a 

intimação da parte recorrente para que apresente arcabouço probatório 

no que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante 

de pagamento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob 

pena de deserção. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-72.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS VIEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENTINA APARECIDA PEREIRA DA SILVEIRA REFORMAS E 

ACABAMENTO - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001275-72.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: JUVENTINA APARECIDA PEREIRA DA SILVEIRA 

REFORMAS E ACABAMENTO - EPP Vistos, Trata-se da ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação de danos morais com tutela de 

urgência antecipada pleiteada por ANTONIO CARLOS VIEIRA DE 

CARVALHO em face JUVENTINA APARECIDA PEREIRA DA SILVEIRA 

REFORMAS E ACABAMENTOS - EPP, ambos qualificados na petição inicial, 

em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional para que a requerida exclua imediatamente a restrição ao 

crédito no valor de R$ 2.147,80 (dois mil cento e quarenta e sete reais e 

oitenta centavos), sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. Dos 

Fatos. Alega, em síntese, que o requente recebeu vários boletos de 

cobrança, inclusive vencidos, bem como cartas do Serasa, comunicando 

que, se não houvesse o pagamento em seu nome, seria incluído nos 

órgãos de proteção de crédito. Sustenta que realizou uma consulta junto 

ao SPC/SERASA e constatou realmente as referidas negativações 

oriundas dos contratos de números 01-10, 02-10, 03-10, 04-10 e 05-10, 

todos da empresa requerida. Argumenta o autor que não possui a referida 

dívida e que, nem sequer sabe quais são as atividades desenvolvidas pela 

requerida, sendo a cobrança, portanto, equivocada. Vieram os seguintes 

documentos: Documentos de Identificação (id. n° 30026724) e Documento 

de Comprovação – Extrato Serasa (id. n°3026737). É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302. O feito discute a legalidade ou 

não da restrição ao crédito no valor de R$ 2.147,80 (dois mil cento e 

quarenta e sete reais e oitenta centavos) em nome do Requerente. 

Sabe-se que a restrição do crédito repercute negativamente na vida da 

pessoa, comprometendo-se a atividade comercial e o consumo em geral, 

financiado por operações pautadas no crédito. Nestes termos, ao menos 

em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do direito à inexistência 

dos débitos cobrados, que será melhor analisado após respeitada os 

princípios do contraditório e ampla defesa. Considerando que a parte 

requerente não possui outras negativações salvo os débitos discutidos 

neste auto, deve ser presumida a plausibilidade do direito invocado, uma 

vez que a exclusão da negativação não traz prejuízo para a requerida. 

Diante disso, o deferimento da liminar é medida que deve ser adotada ao 

caso em concreto. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da 

medida, já que a cobrança pode eventualmente ser feita a posteriori em 

caso de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu 

o STJ que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao 

extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a 

excelsa missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro 

Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência e DETERMINO a imediata retirada do nome da parte requerente 

ANTONIO CARLOS VIEIRA DE CARVALHO, inscrita no CPF n. 

086.209.970-68, referente aos contratos de números 01-10, 02-10, 03-10, 

04-10 e 05-10, cada negativação no valor de R$ 429,56 (quatrocentos e 

vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), encaminhados nos dias 

29/10/2019, 02/12/2019, 30/12/2019, 31/01/2020 e 02/03/2020, 

respectivamente, dos órgãos de proteção ao crédito, devendo ser 

providenciada as exclusões das negativações pela Secretaria Judiciária 

através do sistema SerasaJud. Intime-se as partes para a audiência de 

Tentativa de Conciliação, designada para o dia 24/06/2020, às 10h40min, 

ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas 

em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e 

de forma pessoal). O prazo para contestar é de cinco dias (05) a contar 

da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, sob pena de 

revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias (05), será 

contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 

9 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-33.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SOUSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

GISLAINE ALVES OAB - MT19990/O (ADVOGADO(A))

CARLA DANIELA ISBRECHT OAB - MT25907/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001297-33.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ROGERIO 

SOUSA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA DANIELA 

ISBRECHT, LARA DE OLIVEIRA, GISLAINE ALVES POLO PASSIVO: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 111 de 574



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: Matutino Data: 29/06/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 9 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005801-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISOL & CIRILO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO CARDOSO DE MENEZES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1005801-53.2018.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 2.572,50 ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

TREVISOL & CIRILO LTDA - ME Endereço: Avenida Cuiabá, 595, Centro, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: 

DARIO CARDOSO DE MENEZES Endereço: Rua Alfenas, 360, Jardim das 

Américas II, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 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 20 dias, para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, 

contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida., 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: A Exequente é credora do Executado, tendo em vista 

que que na data de 18 de dezembro de 2017, o executado emitiu o 

CHEQUE no valor de R$ 2.275,00 (Dois mil, duzentos e setenta e cinco 

reais) como pagamento de prestação de serviços pela credora, sendo que 

não cumpriu com o seu adimplemento, TOTALIZANDO o valor da dívida em 

20 de janeiro de 2020, em R$3.283,01 (Três mil, duzentos e oitenta e três 

reais e um centavo). DECISÃO: "Vistos,Defiro o pedido retro.CITE-SE a 

parte executada por edital, com prazo de 20 dias, para pagar o valor 

exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do 

CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida.Junte-se cálculo atualizado, no prazo 

de 10(dez) dias.Primavera do Leste/MT, 20 de maio de 2019.Eviner Valério 

Juiz de Direito". 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, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 9 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0006760-56.2009.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORDALINA DE SOUZA MELO (AUTOR(A))

MARIA NILZA FEITOSA MENDES (AUTOR(A))

MARLENE PIRES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

0006760-56.2009.8.11.0037. AUTOR(A): MARLENE PIRES DE SOUSA, 

ORDALINA DE SOUZA MELO, MARIA NILZA FEITOSA MENDES REU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de cumprimento de 

sentença que impôs obrigação de fazer e de pagar quantia à parte 

demandada. Consigno que a sentença, confirmada em grau recursal, 

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, condenando o 

Município de Primavera do Leste (MT) a “proceder ao correto 

enquadramento no nível correspondente ao tempo de serviço 

desempenhado pelas autoras, com as retificações correlatas nos 

registros funcionais, bem como ao pagamento da remuneração 

correspondente, além das diferenças salariais retroativas ao período de 

incorreção, com os devidos acréscimos legais (correção monetária pelo 

INPC a partir da data do vencimento de cada parcela e juros moratórios 

legais a partir da citação)”. Além disso, registro que o cumprimento da 

sentença na referida fase processual possui regramento específico no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme determina o artigo 12 da 

Lei 12.153/2009, in verbis: Art. 12. O cumprimento do acordo ou da 

sentença, com trânsito em julgado, que imponham obrigação de fazer, não 

fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante ofício do juiz à 

autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. 

(grifei) Com efeito, REQUISITE-SE do Município de Primavera do Leste, ora 

executado, que promova o cumprimento da sentença, procedendo ao 

correto enquadramento no nível correspondente ao tempo de serviço 

desempenhado pelas exequentes MARLENE PIRES DE SOUSA, ORDALINA 

DE SOUZA MELO e MARIA NILZA FEITOSA MENDES, com as retificações 

correlatas nos registros funcionais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-se que o desatendimento da requisição, sob pena de multa 

diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil 

reais) para cada exequente. Decorrido o prazo, sem manifestação das 

partes acerca do adimplemento, conclusos para deliberações. Em relação 

à obrigação de pagar quantia, tendo em vista a necessidade de liquidação, 
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DEFIRO O PEDIDO DE ID 28281865. Sendo trazidos os cálculos da 

liquidação pelo exequente, concluso o processo. Primavera do Leste/MT, 6 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010237-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI TORQUATO PAREDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT17373-A 

(ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010237-04.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: CIRLEI TORQUATO PAREDES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença proposto por CIRLEI 

TORQUATO PAREDES em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE em que pleiteia o fornecimento do 

medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA. Consigno que a medicação 

deste processo é de USO CONTÍNUO, conforme é possível observar no 

receituário de controle especial de Id 29369139. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, em seus 

artigos 1º e 2º e anexo I, atribuiu à 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande a competência para processar e 

julgar os feitos relativos à saúde pública, nos seguintes termos: Art. 1º 

Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução. Art. 

2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta 

Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, 

distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a 

tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com 

prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença. 

(...) ANEXO I 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública COMPETÊNCIA: 

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, 

ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as 

ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde 

pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande 

individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os 

Municípios do Estado. (DESTAQUEI) Já a Portaria nº 29/2019-CM do 

Presidente do Conselho da MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO autorizou a redistribuição das ações relativas à saúde pública 

para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande, a partir de 30 de setembro de 2019, nos termos da mencionada 

Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019. Desta forma, em 

virtude de se tratar de medicamento de prestação continuada e da 

competência absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para 

processar e julgar este feito, razão pela qual, determino a redistribuição do 

processo à Comarca e à Vara competente, devendo a Secretaria da 5ª 

Vara providenciar as baixas necessárias, inclusive encaminhando-o à 

redistribuição. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009). Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. 

Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-32.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI INES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001213-32.2020.8.11.0037. REQUERENTE: MARLI INES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c pedido liminar pleiteada por MARLI INES 

DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional consistente na 

suspensão dos efeitos dos protestos e a suspensão das cobranças 

oriundas da unidade consumidora n°6/679024-0. Dos Fatos. Alega, em 

síntese, que a requerente era titular da unidade consumidora de 

n°6/679024-0. Sustenta que a unidade consumidora acima foi substituída 

em meados do ano de 2017 pela unidade consumidora n°6/678041-5. 

Pondera que a antiga unidade consumidora não foi extinta e continua 

gerando débitos. Relata que seu nome foi levado a protestos pelo 

inadimplemento de duas faturas, a primeira com vencimento em 

11/12/2017, no valor de R$543,96(quinhentos e quarenta e três reais e 

noventa e seis centavos) e a segunda com vencimento em 11/03/2018, no 

valor de R$550,88(quinhentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos). 

Aduz que tentou resolver a controvérsia administrativamente e não obteve 

êxito. Vieram os seguintes documentos: Certidão de Protesto (id. 

n°29915469) Faturas da Unidade consumidora n°6/679024-0 (id. 

n°29915468), Faturas da Unidade Consumidora n°6/678041-5 (id. 

n°29915465) e demais documentos indispensáveis para a propositura 

desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302. O feito discute a legalidade ou das restrições ao crédito no valor de 

R$543,96(quinhentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos) 

com vencimento em 11/12/2017 e no valor de R$550,88(quinhentos e 

cinquenta reais e oitenta e oito centavos) com vencimento em 11/03/2018. 

Sustenta que os débitos acima mencionados pertencem a unidade 

consumidora n°6/679024-0 que havia sido substituída em meados de 2017 

pela unidade consumidora n° 6/678041-5. Nestes termos, ao menos em 

juízo de cognição sumária, há a probabilidade do direito à inexistência dos 

débitos cobrados, que serão melhor analisados após respeitada os 

princípios do contraditório e da ampla defesa. Considerando que a parte 

requerente não possui outras restrições salvo os débitos discutidos 

nestes autos, deve ser presumida a plausibilidade do direito invocado, uma 

vez que a suspensão dos efeitos dos protestos não traz prejuízos para a 

requerida. A probabilidade do direito e o perigo da demora é patente, visto 

que os protestos produzem danos efetivos a imagem de qualquer pessoa, 

prejudicando suas atividades profissionais e também os atos da vida civil 

no que tange à obtenção de qualquer crédito. Diante disso, o deferimento 

da liminar é medida que deve ser adotada ao caso concreto. Não há que 

se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças 

podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da 

ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência 

de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que seja oficiada ao 2º 

Tabelionato de Notas – Cartório do 2º Ofício de Primavera do Leste/MT, 

para que o Oficial da Serventia proceda a suspensão dos efeitos dos 

protestos Instrumento 127158, Livro 590, Folhas n°159, Data do Protesto 

11/06/2018, Protocolo n°00025/3528, Valor Protestado R$550,88(...), 

Emissão 14/02/2018, Vencimento em 11/03/2018, Cedente Energisa Mato 

Grosso e Instrumento 127162, Livro 590, folhas 163, Data do Protesto 

n°11/06/2018, Protocolo n°00025/3533, valor Protestado R$543,96(...), 

Emissão 10/11/2017, Vencimento em 11/12/2017, Cedente Energisa Mato 

Grosso, devendo a Serventia abster-se de fornecer certidão positiva 

relacionando ou informando o protesto já efetivado do título. Determino que 

a requerida suspenda a exigibilidade das cobranças já emitidas e das 

cobranças futuras em relação a unidade consumidora n°6/679024-0, bem 
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como abstenha de incluir a requerente nos órgãos de restrição ao crédito, 

sob pena de multa unica que fixo em R$5.000,00(cinco mil reais. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

23/06/2020, às 10h20min, ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para suspender os efeitos dos 

protestos acima mencionados. Primavera do Leste-MT, 09 de março de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-75.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA OAB - MT26984/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001236-75.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ROSANGELA PAULINO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c pedido liminar pleiteada por 

ROSANGELA PAULINO em face de ENERGISA MATO GROSSO 

-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos qualificados na petição inicial, em 

que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional 

consistente na exclusão da restrição ao crédito. Dos Fatos. Alega, em 

síntese, que a requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em razão da restrição no valor de 

R$116,10(cento e dezesseis reais e dez centavos) referente ao contrato 

n°0007194361201812. Sustenta que o débito provem do inadimplemento 

da fatura com vencimento em 10/01/2019, pertencente à unidade 

consumidora n°6/1055715-5, localizado na rua Principal, n°1028, próximo a 

Igreja Católica, cidade de Chapada dos Guimarães/MT. Assevera que não 

possui vínculo contratual com a requerida e tampouco imóvel na cidade de 

Chapada dos Guimarães/MT e que reside nesta comarca de Primavera do 

Leste/MT aproximadamente 10(dez) anos. Vieram os seguintes 

documentos: Extrato da restrição ao Crédito (id. n°29944369); Fatura de 

Energia Elétrica (id. n°29946367) e demais documentos indispensáveis 

para a propositura desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. 

Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302. O feito discute a legalidade ou da restrição ao crédito no 

valor de R$116,10(cento e dezesseis reais e dez centavos) vinculado ao 

contrato n°0007194361201812 e com vencimento em 10/01/2019. Pondera 

a parte requerente que a restrição é ilegal, pois não possui imóvel na 

cidade de Chapada dos Guimarães/MT e reside na cidade de Primavera do 

Leste/MT aproximadamente 10(dez) anos. Nestes termos, ao menos em 

juízo de cognição sumária, há a probabilidade do direito à inexistência do 

débito cobrado, que será melhor analisado após respeitada os princípios 

do contraditório e ampla defesa. Considerando que a parte requerente não 

possui outras negativações salvo o débito discutido nestes autos, deve 

ser presumida a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a 

exclusão da negativação não traz prejuízos para a requerida. A 

probabilidade do direito e o perigo da demora é patente, visto que a 

negativação produz dano efetivo a imagem de qualquer pessoa, 

prejudicando suas atividades profissionais e também os atos da vida civil 

no que tange à obtenção de qualquer crédito. Diante disso, o deferimento 

da liminar é medida que deve ser adotada ao caso em concreto. Não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças 

podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da 

ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência 

de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata 

exclusão da restrição ao crédito em nome da parte requerente 

ROSANGELA PAULINO, portadora do CPF 766.808.351-00, referente ao 

contrato n°0007194361201812, no valor de R$116,10(cento e dezesseis 

reais e dez centavos), do órgão de cadastro de inadimplentes(SERASA), 

devendo ser providenciada a exclusão da negativação pela Secretaria 

Judiciária através do sistema SerasaJud. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 24/06/2020, às 09h00min, 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Serve a presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, 

inclusive para fins de exclusão da restrição diretamente no órgão de 

cadastro de inadimplente respectivo. Primavera do Leste-MT, 09 de março 

de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004645-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004645-93.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO MARIA NASCIMENTO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da determinação 

judicial, entendo necessário o bloqueio e sequestro de verbas públicas, 

conforme requerido pela parte autora em Id. 28411776. Além disso, 

trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição também 

tem incumbência constitucional expressa para a defesa dos direitos 

individuais e coletivos, presumindo-se, pois, que o valor requerido atende 

aos princípios norteadores das contratações realizadas às expensas do 

Poder Público. Assim, defiro o sequestro de numerário em face do Estado 

de Mato Grosso, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), 

para custear o EXAME DE POLISSONOGRAFIA, para a parte requerente 

JOÃO MARIA NASCIMENTO. Após efetivação da ordem de bloqueio, via 

BacenJud, junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da 

ordem acima, transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo 

Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento 

competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se o alvará em favor do fornecedor, conforme apontado pela 

parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a agendar o 

exame, bem como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de 

até 10 (dez) dias, após a realização. Com a juntada da nota fiscal, bem 

como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 

02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES QUARESMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY ISIDORO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - 010.346.301-13 
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(CURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000356-25.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DAS DORES 

QUARESMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, SIDNEY ISIDORO CURADOR: ANNA PAULA 

LANDIM DA SILVA FLESCH Vistos, Trata-se de análise do pedido de Id 

29786588 do Grupo Vida Clínica de Reabilitação referente à internação 

deferida nestes autos. O Município de Primavera do Leste/MT adimpliu a 

sentença, pois promoveu a internação do(a) paciente/requerido(a) em 

comunidade terapêutica e efetuou o pagamento dos dois primeiros meses 

da internação e um mês da prorrogação. No mais, aportou-se aos autos a 

nota fiscal nº 202000000000059 (Id 29786947) e os relatórios informativos 

do paciente (Id 27611959, 27611962, 27611963, 27611965) bem como 

petição requerendo o pagamento das mensalidades em atraso. Assim, em 

relação ao pagamento da Clínica Especializada, na esteira da decisão que 

antecipou a tutela de mérito, da sentença e das ponderações do Município, 

determino o sequestro de numerário em face do Estado de Mato Grosso, 

no valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), suficientes ao 

pagamento da internação pelo período de 16-08-2019 a 16-12-2019 e 

16-01-2020 a 16-02-2020, com base na nota fiscal, quitando-se, com isso, 

a internação compulsória realizada na Comunidade terapêutica Grupo Vida 

Clínica de Reabilitação. HOMOLOGO A DESINTERNAÇÃO NOTICIADA EM ID 

29786945. Após a efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, 

junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor 

do Grupo Vida Clínica de Reabilitação, para liberação da quantia de R$ 

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com base na nota fiscal supra 

indicada. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como 

carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme 

dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011737-42.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVALDO SOUZA BARBOSA (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011737-42.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: RIVALDO SOUZA BARBOSA. Vistos, Trata-se de 

cumprimento de sentença pleiteada por BANCO ITAUCARD S/A em face 

de RIVALDO SOUZA BARBOSA Conforme depreende dos autos, o 

executado RIVALDO SOUZA BARBOSA requer o desbloqueio da penhora 

efetivada no dia 08/10/2019 em sua Conta Corrente n°510008539-4, 

agência 3290-5, BANCO DO BRASIL, no valor de R$1.238,55 (mil duzentos 

e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos); BANCO DO BRADESCO 

no valor de R$ 85,07 (oitenta e cinco reais e sete centavos); CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL no valor de R$ 67,84 (sessenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos); BANCO COOPERATIVO DO BRASIL no valor 

de R$ 26,74 (vinte e seis reais e setenta e quatro centavos). Sustenta que 

os valores bloqueados são provenientes de seu salário e que a constrição 

afetou diretamente seu sustento e de sua família. Juntou o extrato 

bancário e Recibo de Pagamento de Salário. É relatório. Decido. 

Inicialmente, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, “São impenhoráveis: [...] os vencimentos, os subsídios, os soldos, os 

salários, as remunerações [...]”. In casu, analisando o extrato bancário e o 

Recibo de Pagamento, tenho que os valores bloqueados não deixam 

margem para entendimento diverso, sendo frutos do salário depositado 

pelo empregador Vetor Serviços e Terceirizações. Assim, DEFIRO o 

desbloqueio e restituição dos valores bloqueados no total de 

R$1.418,20(mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte centavos). Intime-se a 

parte requerente/executada para indicar os dados bancários para 

expedição do alvará, no prazo de 15(quinze) dias. Após a indicação, 

expeça-se alvará em favor da parte executada/requerente Rivaldo Souza 

Barbosa, no valor de R$1.418,20(...) com as correções. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte exequente foi intimada para 

indicar objetivamente bens à penhora e manteve-se inerte. Posto isto, 

considerando que a parte exequente não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito indicando bens à penhora, JULGO EXTINTA a 

presente execução, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Isento de 

custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 

n°9.099/95. Após a expedição do alvará ao executado Rivaldo Souza 

Barbosa e transitada esta em julgado, arquive-se definitivamente os autos, 

com baixa. Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-94.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DE JESUS SOUSA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLLA CARDOSO DE LIMA OAB - MT24260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001086-94.2020.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA CAROLINA DE JESUS 

SOUSA REQUERIDA: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c reparação de danos materiais e 

morais com tutela provisória de urgência antecipada pleiteada por MARIA 

CAROLINA DE JESUS SOUSA em face UNIC EDUCACIONAL LTDA, ambas 

qualificadas na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional para que a requerida exclua 

imediatamente a restrição ao crédito no valor de R$ 12.235,86 (doze mil 

duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), sob pena de 

multa a ser arbitrada por este Juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que a 

requente tentou aprovar o seu cadastro na Cooperativa de Crédito e foi 

surpreendida com a informação da existência da negativação de seu 

nome junto ao Serasa. Sustenta que realizou uma consulta junto ao 

SPS/SERASA e constatou realmente a referida negativação devido a uma 

suposta dívida oriunda do contrato de n° 175587126 pela empresa 

requerida. Argumenta que a autora não possui a referida dívida e que, 

portanto, é supostamente equivocada. Vieram os seguintes documentos: 

Documentos de Identificação (id. n°29704470) e Documento de 

Comprovação – Extrato Serasa (id. n°29704480). É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302. O feito discute a legalidade ou 

não da restrição ao crédito no valor de R$ 12.235,86 (doze mil duzentos e 

trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos) em nome da Requerente. 

Sabe-se que a restrição do crédito repercute negativamente na vida da 

pessoa, comprometendo-se a atividade comercial e o consumo em geral, 

financiado por operações pautadas no crédito. Nestes termos, ao menos 

em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do direito à inexistência 

dos débitos cobrados, que será melhor analisado após respeitada os 

princípios do contraditório e ampla defesa. Considerando que a parte 

requerente não possui outras negativações salvo o débito discutido neste 

auto, deve ser presumida a plausibilidade do direito invocado, uma vez que 

a exclusão da negativação não traz prejuízo para a requerida. Diante 

disso, o deferimento da liminar é medida que deve ser adotada ao caso em 

concreto. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já 

que a cobrança pode eventualmente ser feita a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 
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pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO a imediata retirada do nome da parte requerente MARIA 

CAROLINA DE JESUS SOUSA, inscrita no CPF n. 057.105.315-70, 

referente ao contrato n°175587126, no valor de R$ 12.235,86 (doze mil 

duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), encaminhado no 

dia 10/10/2019, dos órgãos de proteção ao crédito, devendo ser 

providenciada a exclusão da negativação pela Secretaria Judiciária 

através do sistema SerasaJud. Designe-se audiência de Tentativa de 

Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). O prazo para contestar é de cinco dias 

(05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias 

(05), será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 

9 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-04.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIRO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001189-04.2020.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDEMIRO FERREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débitos c/c pedido de tutela de 

urgência antecipada e danos morais pleiteada por CLAUDEMIRO FERREIRA 

DE ARAÚJO em face UNIC EDUCACIONAL LTDA, todos qualificados na 

petição inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da 

tutela jurisdicional para que a requerida exclua imediatamente a restrição 

ao crédito no valor de R$ 816,16 (oitocentos e dezesseis reais), sob pena 

de multa a ser arbitrada por este Juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que 

o requerente tentou realizar usar o crédito e foi surpreendido com a 

informação da existência da negativação de seu nome junto ao Serasa. 

Sustenta que realizou uma consulta junto ao SPS/SERASA e constatou 

realmente a referida negativação devido a uma suposta oriunda do 

contrato de n° 110319950 pela empresa requerida. Argumenta que o autor 

não possui a referida dívida e que, portanto, é supostamente equivocada. 

Vieram os seguintes documentos: Documento de Identificação (id. 

n°29873824) e Documento de Comprovação – Extrato Serasa (id. 

n°29874187. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302. O feito discute a legalidade ou não da restrição ao crédito no valor de 

R$816,16 (oitocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos) em nome 

do Requerente. Sabe-se que a restrição do crédito repercute 

negativamente na vida da pessoa, comprometendo-se a atividade 

comercial e o consumo em geral, financiado por operações pautadas no 

crédito. Nestes termos, ao menos em juízo de cognição sumária, há a 

probabilidade do direito à inexistência dos débitos cobrados, que será 

melhor analisado após respeitada os princípios do contraditório e ampla 

defesa. Considerando que a parte requerente não possui outras 

negativações salvo o débito discutido neste auto, deve ser presumida a 

plausibilidade do direito invocado, uma vez que a exclusão da negativação 

não traz prejuízo para a requerida. Diante disso, o deferimento da liminar é 

medida que deve ser adotada ao caso em concreto. Não há que se falar 

em perigo de irreversibilidade da medida, já que a cobrança pode 

eventualmente ser feita a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo 

ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata 

retirada do nome da parte requerente CLAUDEMIRO FERREIRA DE 

ARAÚJO inscrito no CPF n. 892.059.951-34, referente ao contrato 

n°110319950, no valor de R$ 816,16 (oitocentos e dezesseis reais e 

dezesseis centavos), encaminhado no dia 15/11/2019, dos órgãos de 

proteção ao crédito, devendo ser providenciada a exclusão da 

negativação pela Secretaria Judiciária através do sistema SerasaJud. 

Intime-se as partes para a audiência de Tentativa de Conciliação, 

designada para o dia 23/06/2020, ocasião em que a parte ré poderá 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). O prazo para 

contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, sob pena de revelia e de presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para 

impugnação à contestação, de cinco dias (05), será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Serve a presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, 

inclusive para fins de exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de 

restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 9 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001072-13.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUMARA ALVES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001072-13.2020.8.11.0037. AUTOR: JUMARA ALVES REU: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

JUMARA ALVES, em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

ambos qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão de 

tutela de urgência, para que o requerido adote as providências 

necessárias para disponibilização dos exames de RESSONÂNCIA 

NUCLEAR MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR e TOMOGRAFIA DE 

ABDÔMEN TOTAL. Relata a parte autora ser acometido(a) de DOR 

LOMBAR BAIXA (CID 10 M54.5) e CALCULOSE DO RIM E DO URETER (CID 

10 N20), necessitando realizar os exames para obter o diagnóstico 

correto bem como para esclarecer qual o melhor tratamento. Afirmou que 

é hipossuficiente econômico(a) e que não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos dos exames. Instado a se 

manifestar, o NAT apresentou o Ofício nº0140/2020, informando que 

ambos os exames foram solicitados via SUS em 12/06/2017, sendo 

negado devido ao erro do número do CNES. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência 

deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 

2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a 

Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o valor 

extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial 

da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 

12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302, 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. § 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. (...) Art. 
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303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado 

está demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial pelo Relatório Médico subscrito pela Drª. Luisa Eschner de Souza, 

CRM-MT 10745 e protocolos de entrada datados de 18/05/2017 e 

06/032017, onde se verifica a necessidade dos exames pleiteados, No 

que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, pelo tempo mínimo legal de trâmite deste processo, uma vez 

que, se ao final a sentença for favorável à parte requerente, esta já 

poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, 

destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos 

do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como este não constitui óbice ao 

deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da 

proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para JUMARA ALVES (qualificado na petição inicial) os 

exames de RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR 

e TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL, de acordo com indicação médica, 

além dos demais tratamentos posteriores correlatos que se fizerem 

necessários, desde que com comprovação médica, no prazo de 15 

(quinze) dias. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer 

ensejará a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação 

(art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme 

precedentes jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A 

PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO 

CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE 

TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO 

EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É 

dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários 

ao pleno exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de 

fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca 

e decorre de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da 

República. 3. Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente 

público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, 

substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por 

se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo 

provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, 

Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno que a obrigação de fazer 

fica limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 9 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-09.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA TERTULINO (REQUERENTE)

SEBASTIANA TATIANA DE BRITO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO MATIAS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001221-09.2020.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA 

TERTULINO, SEBASTIANA TATIANA DE BRITO MACEDO REQUERIDO: 

CICERO MATIAS FERREIRA Vistos, Trata-se da Ação de Busca e 

Apreensão c/c Tutela Provisória de Urgência em Caráter pleiteada por 

JOSE ANTONIO DA SILVA TERTULINO e SEBASTIANA TATIANA DE BRITO 

MACEDO em face de CÍCERO MATIAS FERREIRA, todos qualificados na 

petição inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da 

tutela jurisdicional para promover a busca e apreensão do veiculo indicado 

pelos requerentes FIAT UNO MILE FIRE, DE COR VERMELHA, 2 PORTAS, 

ANO 2004, PLACA JR - 3202, em nome da requerente SEBASTIANA 

TATIANA DE BRITO MACEDO. Dos Fatos. Alega, em síntese, que os 

requerentes entabularam um contrato de prestação de serviços com o 

requerido para a construção de um imóvel, localizado na Rua Pedro 

Blanco, n° 744, Bairro Poncho Verde III, Primavera do Leste – MT. Sustenta 

que ficou estipulado prazo de 30 (trinta) dias para entrega da obra, e 

como forma de pagamento fora entregue o veículo, FIAT UNO MILE FIRE, 

DE COR VERMELHA, 2 PORTAS, ANO 2004, PLACA JR - 3202, em nome 

da requerente SEBASTIANA TATIANA DE BRITO MACEDO, no valor de R$ 

9.340,00 (nove mil trezentos e quarenta reais). Aduz que o requerido 

abandonou a obra; o veículo fora entregue no inicio da execução do 

contrato e até a respectiva data o imóvel encontra-se inacabado. Vieram 

os seguintes documentos: contrato de construção (id n° 29921574), fotos 

da obra inacabada (id n°29921583), cópia da tentativa de acordo no 

CEJUSC (id n° 29921578) e demais documentos indispensáveis para a 

propositura desta ação. É a síntese do necessário. Dos fatos. Inicialmente, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 do Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302. Compulsando os autos, verifico que os litigantes firmaram contrato de 

construção por empreitada e que o requerido não concluiu com a obra 

conforme estipulado no contrato. Nestes termos, requer a concessão de 

tutela de urgência para que seja realizada a busca e apreensão do veiculo 

FIAT UNO MILE FIRE, DE COR VERMELHA, 2 PORTAS, ANO 2004, PLACA 

JR - 3202, dado como fora de pagamento, em nome da requerente 

SEBASTIANA TATIANA DE BRITO MACEDO.. Considerando os elementos 

de cognição existente nos presentes autos, tenho que os autores 

conseguiram demonstrar “prima facie” a probabilidade de seu direito 

através das imagens da obra inacabada (id n°29921583), o contrato da 

prestação de serviços; prontuário do veiculo entregue ao requerido e 

tentativa de conciliação realizada no CEJUSC. Com efeito, evidencia-se a 

presença dos requisitos autorizadores exigidos pelo art. 300 do CPC à 

concessão da tutela antecipada pretendida, na medida em que se verifica 

que não houve a conclusão da obra, bem como o veículo dado como 

pagamento está em nome da parte requerente, o que lhe poderá acarretar 

mais prejuízos caso haja futuras infrações de trânsito. Posto isso, 

CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA, com fundamento no artigo 300, do 
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Código de Processo Civil, para determinar a BUSCA E APREENSÃO DO 

VEÍCULO FIAT UNO MILE FIRE, DE COR VERMELHA, 2 PORTAS, ANO 

2004, PLACA JR - 3202, em nome da requerente SEBASTIANA TATIANA 

DE BRITO MACEDO, nomeando-a como fiel depositária do bem, que nos 

termos do art. 159 do CPC, guardar e conservar e responderam por 

qualquer dano ou depredação do bem conforme dispõe o art. 161 do 

Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 24/06/2020 às 08h: 00min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão como carta/mandado de citação, conforme dados constantes da 

petição inicial. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000661-09.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000661-09.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & SANTOS 

JUNIOR LTDA - ME EXECUTADO: WOLNEY DE MOURA Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006818-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI MICHELON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006818-27.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: J. GOMES OPTICA E 

RELOJOARIA - EPP EXECUTADO: FRANCIELI MICHELON Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011727-95.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GABRIEL BARROSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO GERMANO TAQUES OAB - MT18242-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011727-95.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: ALINE GABRIEL BARROSO 

EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos, Procedi 

a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas ao Sistema RENAJUD 

visando a localização de bens em nome da parte devedora. Deixei de 

proceder a pesquisa on line de bens da executada pessoa jurídica, via 

INFOJUD, uma vez que a pessoa jurídica não apresenta declaração de 

bens individualizados à Receita Federal. A declaração da pessoa jurídica 

contém apenas a indicação contábil dos ativos e passivos indicados na 

ficha “Balanço Patrimonial” sem qualquer descrição ou discriminação de 

bens. A medida, portanto, mostra-se inócua e, portanto, contrária ao 

disposto no ART. 6.º do CPC. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-62.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRIDE LUIZA DE OLIVEIRA MURARI MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000338-62.2020.8.11.0037. REQUERENTE: IRIDE LUIZA DE OLIVEIRA 

MURARI MOTTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Indefiro a 

tutela, visto que os fatos devem ser melhor aclarados na fase instrutória, 

ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado, ao 

menos nesta fase processual. Esclareça a parte autora o seu real 

endereço, tendo em vista as seguintes constatações: 1. A procuração ad 

judicia foi preenchida contendo o endereço da reclamante em Jaciara-MT 

(id. 28228738). 2. A declaração de hipossuficiência, idem (id. 28228739). 

3. Os cheques são do banco de Jaciara e emitidos em Jaciara (id. 

28230791) 4. Extratos CDL ambos emitidos na unidade de Jaciara (id. 

28230791/29295190). 5. O endereço da reclamante constante no cadastro 

do CDL é Jaciara. PRIMAVERA DO LESTE, 9 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-72.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS VIEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENTINA APARECIDA PEREIRA DA SILVEIRA REFORMAS E 

ACABAMENTO - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001275-72.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: JUVENTINA APARECIDA PEREIRA DA SILVEIRA 

REFORMAS E ACABAMENTO - EPP Vistos, Trata-se da ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação de danos morais com tutela de 

urgência antecipada pleiteada por ANTONIO CARLOS VIEIRA DE 

CARVALHO em face JUVENTINA APARECIDA PEREIRA DA SILVEIRA 

REFORMAS E ACABAMENTOS - EPP, ambos qualificados na petição inicial, 

em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional para que a requerida exclua imediatamente a restrição ao 

crédito no valor de R$ 2.147,80 (dois mil cento e quarenta e sete reais e 

oitenta centavos), sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. Dos 

Fatos. Alega, em síntese, que o requente recebeu vários boletos de 

cobrança, inclusive vencidos, bem como cartas do Serasa, comunicando 

que, se não houvesse o pagamento em seu nome, seria incluído nos 

órgãos de proteção de crédito. Sustenta que realizou uma consulta junto 

ao SPC/SERASA e constatou realmente as referidas negativações 

oriundas dos contratos de números 01-10, 02-10, 03-10, 04-10 e 05-10, 

todos da empresa requerida. Argumenta o autor que não possui a referida 

dívida e que, nem sequer sabe quais são as atividades desenvolvidas pela 

requerida, sendo a cobrança, portanto, equivocada. Vieram os seguintes 

documentos: Documentos de Identificação (id. n° 30026724) e Documento 

de Comprovação – Extrato Serasa (id. n°3026737). É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302. O feito discute a legalidade ou 

não da restrição ao crédito no valor de R$ 2.147,80 (dois mil cento e 

quarenta e sete reais e oitenta centavos) em nome do Requerente. 

Sabe-se que a restrição do crédito repercute negativamente na vida da 

pessoa, comprometendo-se a atividade comercial e o consumo em geral, 

financiado por operações pautadas no crédito. Nestes termos, ao menos 

em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do direito à inexistência 

dos débitos cobrados, que será melhor analisado após respeitada os 

princípios do contraditório e ampla defesa. Considerando que a parte 

requerente não possui outras negativações salvo os débitos discutidos 

neste auto, deve ser presumida a plausibilidade do direito invocado, uma 

vez que a exclusão da negativação não traz prejuízo para a requerida. 

Diante disso, o deferimento da liminar é medida que deve ser adotada ao 

caso em concreto. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da 

medida, já que a cobrança pode eventualmente ser feita a posteriori em 

caso de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu 

o STJ que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao 

extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a 

excelsa missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro 

Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência e DETERMINO a imediata retirada do nome da parte requerente 

ANTONIO CARLOS VIEIRA DE CARVALHO, inscrita no CPF n. 

086.209.970-68, referente aos contratos de números 01-10, 02-10, 03-10, 

04-10 e 05-10, cada negativação no valor de R$ 429,56 (quatrocentos e 

vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), encaminhados nos dias 

29/10/2019, 02/12/2019, 30/12/2019, 31/01/2020 e 02/03/2020, 

respectivamente, dos órgãos de proteção ao crédito, devendo ser 

providenciada as exclusões das negativações pela Secretaria Judiciária 

através do sistema SerasaJud. Intime-se as partes para a audiência de 

Tentativa de Conciliação, designada para o dia 24/06/2020, às 10h40min, 

ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas 

em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e 

de forma pessoal). O prazo para contestar é de cinco dias (05) a contar 

da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, sob pena de 

revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias (05), será 

contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 

9 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000774-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORCEU DAMO DREON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BORGES GONDIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000774-55.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: DORCEU DAMO DREON 

EXECUTADO: EURIPEDES BORGES GONDIM Vistos, Procedi a tentativa de 

penhora on line via BACE-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC e 

constatei que houve sucesso parcial na penhora eletrônica, cujo valor 

procedi a transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

nesta data, conforme comprovante em anexo. INTIME-SE o devedor 

dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, oferecer 

impugnação em 05 dias (art. 854, § 3.º, CPC). Na oportunidade, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, que restaram negativas, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 9 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003471-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003471-49.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SEBASTIAO BATISTA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, tendo sido 

o preparo devidamente feito com os recolhimentos de lei. O recebimento 

do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Tendo em vista que foram juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001371-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RAFAELI DEINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001371-92.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRE RAFAELI DEINA 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE 

S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, tendo sido o preparo 

devidamente feito com os recolhimentos de lei. O recebimento do recurso 
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se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, 

EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos 

para apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera 

do Leste/MT, 6 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001759-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEYFNE EMANOEL LIMA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001759-24.2019.8.11.0037. REQUERENTE: KEYFNE EMANOEL LIMA 

BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo. Concedo o benefício da gratuidade de justiça. O recebimento 

do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe 

conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS 

CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004475-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK OAB - MT14861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

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 DECISÃO Processo: 

1004475-92.2017.8.11.0037. REQUERENTE: KAMILA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A., UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, 

O recurso interposto é intempestivo, uma vez que a sentença foi prolatada 

em 07 de janeiro de 2020 (ID. n° 12695635), foi registrada ciência da IUNI 

EDUCACIONAL S/A, ora recorrente, em 12 de fevereiro de 2020 e o 

recurso inominado foi interposto somente em 02 de março de 2020 (ID 

n°29769321). O prazo para recorrer é de dez dias úteis nos Juizados 

Especiais, encerrando-se em 28 de fevereiro de 2020, e passa a contar a 

partir da ciência da sentença, conforme norma expressa do artigo 42, da 

Lei 9.099/95: Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, 

contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão 

as razões e o pedido do recorrente. § 1º O preparo será feito, 

independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à 

interposição, sob pena de deserção. § 2º Após o preparo, a Secretaria 

intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias. 

Além disso, há jurisprudências maciças quanto a intempestividade do 

recurso inominado, retratadas nos seguintes julgados: PROCESSUAL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

ADMISSIBILIDADE IMPOSTAS PELO ART. 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. 

INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO, SEM 

OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DEZ DIAS (ART. 42, CAPUT, DA LEI 

9099/95). RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71008344301, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 

27/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008344301 RS, Relator: Alexandre 

de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 27/03/2019, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/04/2019) RECURSO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

INOMINADO SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DEZ DIAS (ART. 42, 

CAPUT, DA LEI 9099/95). INTEMPESTIVIDADE DECRETADA. O prazo de 10 

dias para interposição do Recurso Inominado inicia-se quando da 

intimação da sentença e não da data da juntada da carta AR aos autos, 

nos termos do Enunciado 13, do FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007702913, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 30/05/2018). Posto isso, CONSIDERO INTEMPESTIVO O RECURSO e, 

por conseguinte, deserto, negando sua admissibilidade. Intime-se, 

sobretudo, o recorrente acerca desta decisão. Transitado em julgado, 

intime-se as partes devedoras para cumprirem a sentença de ID. n° 

12695635, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) e de expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 

523 e § 1º). Decorrido o prazo sem o pagamento, venham conclusos para 

deliberações. Serve a presente decisão como carta/mandado de 

intimação, conforme dados constantes da petição inicial e planilha de 

débito. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002009-57.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HOSANA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, A decisão de ID. 

n° 29102500 proferida em 11 de fevereiro de 2020 indeferiu a gratuidade e 

determinou a intimação da parte recorrente para efetuasse o pagamento 

do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, porém o preparo não 

foi recolhido. POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO DESERTO, 

NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença. Após, encaminhe-se a Contadoria para apuração do valor das 

custas judiciais devidas. Na sequência, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Sem prejuízo das determinações acima, 

INTIME-SE a TELEFÔNICA BRASIL S.A. para que dê início ao cumprimento 

de sentença requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003932-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MARIA DA SILVA ARRAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003932-21.2019.8.11.0037. REQUERENTE: AMANDA MARIA DA SILVA 

ARRAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo. Concedo o 

benefício da gratuidade de justiça. O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 6 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002766-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO FRANCO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002766-51.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRO FRANCO LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, A decisão de ID. n° 

29099127 proferida em 11 de fevereiro de 2020 indeferiu a gratuidade e 

determinou a intimação da parte recorrente para efetuasse o pagamento 

do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, porém o preparo não 

foi recolhido. POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO DESERTO, 

NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença. Arquive-se. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA ROCHA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001804-28.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SERGIO DA ROCHA SOUSA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, A decisão de ID. n° 

29099111 proferida em 11 de fevereiro de 2020 indeferiu a gratuidade e 

determinou a intimação da parte recorrente para efetuasse o pagamento 

do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, porém o preparo não 

foi recolhido. POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO DESERTO, 

NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença. Após, encaminhe-se a Contadoria para apuração do valor das 

custas judiciais devidas. Na sequência, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Sem prejuízo das determinações acima, 

INTIME-SE a TELEFÔNICA BRASIL S.A. para que dê início ao cumprimento 

de sentença requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002765-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO FRANCO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002765-66.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRO FRANCO LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, A decisão de ID. n° 

29097139 proferida em 11 de fevereiro de 2020 indeferiu a gratuidade e 

determinou a intimação da parte recorrente para efetuasse o pagamento 

do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, porém o preparo não 

foi recolhido. POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO DESERTO, 

NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença. Arquive-se. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA BENTO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001589-52.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANA CLAUDIA BENTO DOS 

ANJOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, A decisão de ID. n° 

29099123, proferida em 11 de fevereiro de 2020, indeferiu a gratuidade e 

determinou a intimação da parte recorrente para que apresentasse 

arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição financeira ou 

efetuasse o pagamento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, porém não houve manifestação da parte autora dentro desse 

prazo. Apesar do advogado ter juntado aos autos a cópia da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, sua comprovação ocorreu fora do prazo 

determinado (apenas em 02 de março de 2020), sendo intempestiva. 

POSTO ISSO, CONSIDERO O RECURSO DESERTO, NEGANDO SUA 

ADMISSIBILIDADE. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. 

Arquive-se. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003298-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SECHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003298-25.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FABIANO SECHI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, tendo sido o preparo 

devidamente feito com os recolhimentos de lei. O recebimento do recurso 

se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento 

desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, 

EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos 

para apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera 

do Leste/MT, 6 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005183-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GUADAGNIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRALFORT HIDRAULICA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005183-74.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: JULIANA GUADAGNIN 

EXECUTADO: HIDRALFORT HIDRAULICA EIRELI Vistos, Procedi a tentativa 

de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em 

contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa 

em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas ao Sistema RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Deixei de proceder a 

pesquisa on line de bens da executada pessoa jurídica, via INFOJUD, uma 

vez que a pessoa jurídica não apresenta declaração de bens 

individualizados à Receita Federal. A declaração da pessoa jurídica 

contém apenas a indicação contábil dos ativos e passivos indicados na 

ficha “Balanço Patrimonial” sem qualquer descrição ou discriminação de 

bens. A medida, portanto, mostra-se inócua e, portanto, contrária ao 

disposto no ART. 6.º do CPC. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002635-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VARANDA DA SILVA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002635-76.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA VARANDA DA SILVA 

DANTAS REQUERIDO: OI S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, tendo sido o preparo devidamente feito com os recolhimentos 

de lei. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, 

nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o 

recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002257-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT BASILIO FERNANDES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIALFA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002257-57.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: HERBERT BASILIO FERNANDES 

SILVA EXECUTADO: CREDIALFA SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME 

Vistos, Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi 

encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte devedora, 

conforme ordem e resposta negativa em anexo. Consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas ao Sistema RENAJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora. Deixei de proceder a pesquisa on line de bens da 

executada pessoa jurídica, via INFOJUD, uma vez que a pessoa jurídica 

não apresenta declaração de bens individualizados à Receita Federal. A 

declaração da pessoa jurídica contém apenas a indicação contábil dos 

ativos e passivos indicados na ficha “Balanço Patrimonial” sem qualquer 

descrição ou discriminação de bens. A medida, portanto, mostra-se inócua 

e, portanto, contrária ao disposto no ART. 6.º do CPC. Assim, abro prazo 

de 30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003001-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO RODINEI SAPIECINSKI (EXECUTADO)

VF COMERCIO DE VIDROS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003001-18.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MODELO COMERCIO DE 

FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME EXECUTADO: VF COMERCIO DE 

VIDROS LTDA, MAURO RODINEI SAPIECINSKI Vistos, Procedi a tentativa 

de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em 

contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa 

em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas ao Sistema RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Deixei de proceder a 

pesquisa on line de bens da executada pessoa jurídica, via INFOJUD, uma 

vez que a pessoa jurídica não apresenta declaração de bens 

individualizados à Receita Federal. A declaração da pessoa jurídica 

contém apenas a indicação contábil dos ativos e passivos indicados na 

ficha “Balanço Patrimonial” sem qualquer descrição ou discriminação de 

bens. A medida, portanto, mostra-se inócua e, portanto, contrária ao 

disposto no ART. 6.º do CPC. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010346-52.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. DE SANTI - VEICULOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. LEITE & LANA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010346-52.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: D. DE SANTI - VEICULOS - ME 

EXECUTADO: R. E. LEITE & LANA LTDA - ME Vistos, Procedi a tentativa de 

penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, 

o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas ao Sistema RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Deixei de proceder a 

pesquisa on line de bens da executada pessoa jurídica, via INFOJUD, uma 

vez que a pessoa jurídica não apresenta declaração de bens 

individualizados à Receita Federal. A declaração da pessoa jurídica 

contém apenas a indicação contábil dos ativos e passivos indicados na 

ficha “Balanço Patrimonial” sem qualquer descrição ou discriminação de 

bens. A medida, portanto, mostra-se inócua e, portanto, contrária ao 

disposto no ART. 6.º do CPC. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006155-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONTOURO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006155-15.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MONTOURO & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: COMPACTA ARGAMASSAS E REJUNTES LTDA - ME Vistos, 

Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do 

artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi 

encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte devedora, 

conforme ordem e resposta negativa em anexo. Consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas ao Sistema RENAJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora. Deixei de proceder a pesquisa on line de bens da 

executada pessoa jurídica, via INFOJUD, uma vez que a pessoa jurídica 

não apresenta declaração de bens individualizados à Receita Federal. A 

declaração da pessoa jurídica contém apenas a indicação contábil dos 

ativos e passivos indicados na ficha “Balanço Patrimonial” sem qualquer 

descrição ou discriminação de bens. A medida, portanto, mostra-se inócua 

e, portanto, contrária ao disposto no ART. 6.º do CPC. Assim, abro prazo 

de 30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007419-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE PORFIRIO DE SOUSA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007419-33.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ALVARO MENEZES 

EXECUTADO: DAIANE PORFIRIO DE SOUSA GOMES Vistos, Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011286-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NERI LUIZ DALBEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR BATISTA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011286-80.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: NERI LUIZ DALBEM 

EXECUTADO: VALDEMAR BATISTA COSTA Vistos, Procedi a tentativa de 

penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, 

o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004738-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004738-90.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARISA COMERCIO DE 

AVIAMENTOS LTDA - EPP EXECUTADO: ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE 

CARVALHO Vistos, Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, 

nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois 

não foi encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte 

devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Assim, abro prazo de 30 

(trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000341-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTER FERREIRA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000341-51.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ANDREA MARIA LACERDA 

PLAVIACK EXECUTADO: ESTER FERREIRA LUZ Vistos, Procedi a tentativa 

de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em 

contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa 

em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001040-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHAINA VIVIANE MORAES AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001040-76.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELO PEREIRA 

BRANDAO REQUERIDO: PHAINA VIVIANE MORAES AMORIM Vistos, 

Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do 

artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi 

encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte devedora, 

conforme ordem e resposta negativa em anexo. Consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010337-90.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. DE SANTI - VEICULOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIBSON GOES SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010337-90.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: D. DE SANTI - VEICULOS - ME 

EXECUTADO: CLEIBSON GOES SOARES Vistos, Procedi a tentativa de 

penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, 

o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001283-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ APARECIDO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO FERREIRA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001283-83.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: LUIZ APARECIDO MENDES 

EXECUTADO: AGNALDO FERREIRA TEIXEIRA Vistos, Procedi a tentativa 

de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em 

contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa 

em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005496-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON UESNEY DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005496-06.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO:GEFERSON UESNEY DA SILVEIRA Vistos, Procedi a tentativa 

de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em 

contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa 

em anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007333-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSIS NERYS DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007333-62.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: J. GOMES OPTICA E 

RELOJOARIA - EPP EXECUTADO: ASSIS NERYS DE ASSIS Vistos, DEFIRO 

penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 
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inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a ordem de 

penhora foi um sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem de 

transferência do valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de 

Justiça, e o consequente desbloqueio do valor excedente, conforme 

comprovante em anexo. INTIME-SE a parte devedora dando-lhe 

conhecimento da penhora para, querendo, oferecer impugnação em 05 

dias (art. 854, § 3.º, CPC). Serve a presente decisão como ofício para 

vinculação do valor ao processo na Conta de Depósitos Judiciais. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 9 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002332-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOME FASHION MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FRANCO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002332-96.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: HOME FASHION MOVEIS LTDA 

- ME EXECUTADO: ADRIANA FRANCO - ME Vistos, Procedi a tentativa de 

penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, 

o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em 

anexo. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas ao Sistema RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Deixei de proceder a 

pesquisa on line de bens da executada pessoa jurídica, via INFOJUD, uma 

vez que a pessoa jurídica não apresenta declaração de bens 

individualizados à Receita Federal. A declaração da pessoa jurídica 

contém apenas a indicação contábil dos ativos e passivos indicados na 

ficha “Balanço Patrimonial” sem qualquer descrição ou discriminação de 

bens. A medida, portanto, mostra-se inócua e, portanto, contrária ao 

disposto no ART. 6.º do CPC. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003269-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THACIANE SUPRINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BROCK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003269-09.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: THACIANE SUPRINO DA SILVA 

EXECUTADO: SILVIO BROCK Vistos, DEFIRO penhora eletrônica no 

Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em 

consulta posterior constatei que a ordem de penhora foi um sucesso 

absoluto, de forma que procedi à ordem de transferência do valor para a 

conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça, e o consequente 

desbloqueio do valor excedente, conforme comprovante em anexo. 

INTIME-SE a parte devedora dando-lhe conhecimento da penhora para, 

querendo, oferecer impugnação em 05 dias (art. 854, § 3.º, CPC). Serve a 

presente decisão como ofício para vinculação do valor ao processo na 

Conta de Depósitos Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 9 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002380-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI GOMES CORDEIRO (EXECUTADO)

JET MAX COMERCIO MAQUINAS E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ANDREA JESSICA GOMES CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002380-55.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SETA SERVICOS E 

TERCEIRIZACOES LTDA - EPP EXECUTADO: ANDREA JESSICA GOMES 

CORDEIRO, IRACI GOMES CORDEIRO, JET MAX COMERCIO MAQUINAS E 

FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA - ME Vistos, Procedi a tentativa de 

penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC 

e constatei que houve sucesso parcial na penhora eletrônica, cujo valor 

procedi a transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

nesta data, conforme comprovante em anexo. INTIME-SE o devedor 

dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, oferecer 

impugnação em 05 dias (art. 854, § 3.º, CPC). Na oportunidade, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, que restaram negativas, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 9 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005518-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005518-64.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SEBASTIANA FERREIRA DA 

COSTA NOVAES REQUERIDO: OI S/A Vistos. Tendo em vista a 

inconsistência e as falhas constantes do sistema PJe, a parte autora 

informou e comprovou que o referido sistema não disponibilizou a 

sentença proferida no dia 26 de fevereiro de 2020 (Id. 18470716), 

impossibilitando a visualização da autora, o que poderia acarretar em 

prejuízos, principalmente no tocante ao prazo recursal. Por esta razão, 

REABRO o prazo de 10 (dez) dias para eventual interposição de recurso. 

Em relação ao pedido n° 2 da mesma petição, INDEFIRO este, pois cabe a 

parte entrar em contato com o Suporte Técnico do Poder Judiciário para 

regularização do referido problema do PJe, como efetivamente já fez, no 

entanto, ante a comprovada ausência de acesso a sentença de 

Id.18470716, ANEXO a mesma nesta decisão para conhecimento do 

conteúdo. INTIMEM-SE as partes sobre a referida sentença e esta 

decisão. Cumpra-se a determinação para retificação do polo passivo, 

conforme determinado na sentença. Primavera do Leste/MT, 9 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001940-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PUSCINA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001940-93.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: CELIO PUSCINA EXECUTADO: 

CARLOS ARAUJO Vistos, Procedi a tentativa de penhora on line via 

BACE-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC e constatei que 

houve sucesso parcial na penhora eletrônica, cujo valor procedi a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça nesta data, 

conforme comprovante em anexo. INTIME-SE o devedor dando-lhe 

conhecimento da penhora para, querendo, oferecer impugnação em 05 

dias (art. 854, § 3.º, CPC). Na oportunidade, consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora, que restaram negativas, conforme extratos 

que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente 

indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 9 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007959-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI DOS SANTOS BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007959-81.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: J. GOMES OPTICA E 

RELOJOARIA - EPP EXECUTADO: NELCI DOS SANTOS BEZERRA Vistos, 

Procedi a tentativa de penhora on line via BACE-JUD, nos termos do artigo 

835, inciso I, do CPC e constatei que houve sucesso parcial na penhora 

eletrônica, cujo valor procedi a transferência para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. 

INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação em 05 dias (art. 854, § 3.º, CPC). Na oportunidade, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, que restaram negativas, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 9 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001439-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIRA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA KATHARINE MAGGIONI OAB - MT24125/O (ADVOGADO(A))

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001439-08.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: IZAIRA APARECIDA DA SILVA 

EXECUTADO: WENDER FERREIRA DE SOUZA Vistos, Procedi a tentativa 

de penhora on line via BACE-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC e constatei que houve sucesso parcial na penhora eletrônica, cujo 

valor procedi a transferência para a conta judicial única do Tribunal de 

Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. INTIME-SE o 

devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, oferecer 

impugnação em 05 dias (art. 854, § 3.º, CPC). Na oportunidade, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, que restaram negativas, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 9 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008066-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR LEANDRO SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1008066-28.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: J. GOMES OPTICA E 

RELOJOARIA - EPP EXECUTADO: IGOR LEANDRO SILVA DE SOUZA 

Vistos, Procedi a tentativa de penhora on line via BACE-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC e constatei que houve sucesso parcial na 

penhora eletrônica, cujo valor procedi a transferência para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. 

INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação em 05 dias (art. 854, § 3.º, CPC). Na oportunidade, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, que restaram negativas, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 9 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001146-67.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001146-67.2020.8.11.0037. REQUERENTE: PAULO ROGERIO DE MORAIS 

MACHADO REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE 

MATO GROSSO -DETRAN Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por PAULO 

ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO em face do DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Relata a parte 

autora que é proprietário dos caminhões FORD, modelo CARGO 2622, 

ano/modelo 2008/2009, placa NJF-9829 e FORD, modelo CARGO 2622, 

ano/modelo 2005/2005, placa KAB 5301, informando que adquiriu uma 

nova cabine para o primeiro caminhão, contratando a empresa RODOFORT 

para realizar a montagem da cabine. Afirma que decidiu utilizar a cabine 

antiga do caminhão que recebeu a nova cabine (placa NJF-9829) em seu 

outro veículo (placa KAB 5301) e que este, após sofrer uma avaria 

precisou ser encaminhado à 40ª Ciretran para regularização, momento em 

que foi submetido a uma inspeção sendo identificado que a cabine não 

original. O caso então foi encaminhado à Polícia e, posteriormente, à 

perícia da POLITEC que concluiu que o autor deveria apresentar 

documentação comprobatória da origem da cabine instalada no veículo e, 

após a comprovação da licitude, o órgão competente deveria autorizar o 

fabricante a fornecer e, posteriormente, afixar aos locais de praxe novas 

etiquetas destrutivas autocolantes (ETAs). Informa, ainda, que diligenciou 

até o Órgão de Trânsito, apresentando toda a documentação da origem da 

cabine, contudo a Ciretran recusou-se a solicitar as etiquetas ETA’s para 

regularizar a cabine com a justificativa de que o caminhão não poderia 

circular com a cabine, uma vez que o veículo precisaria estar baixado no 
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sistema para que fosse possível receber nova cabine. Instruiu a ação com 

documentos necessários. É o relato. Decido. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, 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. § 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. (...) No presente caso, não visualizo elementos suficientes 

para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a probabilidade do 

direito buscado não está demonstrada pelos documentos que instruem a 

petição inicial. O pedido pleiteado em sede de tutela de urgência consiste 

na expedição de autorização para que os veículos possam circular, no 

entanto, não pode o Poder Judiciário determinar que os veículos circulem 

sem estar dentro das normas de trânsito, como no presente caso, sem as 

etiquetas ETAs. Assim, tendo em vista que não há efetiva comprovação 

de que as modificações nas cabines estão dentro das normas de 

segurança necessárias, mesmo que haja comprovação da licitude de suas 

origens, prudente o aguardo da formação do contraditório e a dilação 

probatória. Desta forma, indefiro a tutela de urgência, por ausência de 

probabilidade do direito invocado. Deixo de designar audiência de 

conciliação, visto que invariavelmente a Fazenda Pública não demonstra 

interesse em conciliar, o que faço nos termos do seguinte enunciado: 

Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá/MT). CITE-SE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O do prazo de 30 (trinta) dias para 

defesa e de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de 

que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (art. 344 do CPC). 

Na sequência, apresentada a contestação ou decorrido o prazo, abra-se 

vista a parte autora, para se manifestar. Após, concluso para sentença. 

Int imem-se, servindo a presente decisão como car ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 9 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003391-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA DE SOUSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIL SOUSA LIRA OAB - MT26230/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))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003391-85.2019.8.11.0037. REQUERENTE: EDINALVA DE SOUSA 

BORGES REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, HOMOLOGO, 

para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado 

entre EDINALVA DE SOUSA BORGES e UNIC EDUCACIONAL LTDA, 

noticiado nos autos em ID. n°29089876. Em consequência, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o 

acordo prevê o pagamento mediante depósito na conta informada pela 

requerente. Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – 

MT, 6 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003963-12.2017.8.11.0037

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:

SANDRA EDNEIA ANZIL 79293123134 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003963-12.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: SANDRA EDNEIA ANZIL 79293123134 Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME e SANDRA 

EDNEIA ANZIL, noticiado nos autos em ID. n°29699913. Em consequência, 

julgo extinto o presente processo em conformidade com o art. 487, III, 

alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a expedição de alvará, 

uma vez que o acordo prevê o pagamento mediante boletos bancários. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 6 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001218-54.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIRO BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE APARECIDA GRANEMANN (EXECUTADO)

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001218-54.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: CLAUDEMIRO BARBOSA DOS 

SANTOS EXECUTADO: JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, JOICE 

APARECIDA GRANEMANN Vistos, Indefiro a execução, visto que o 

contrato não contém assinatura de duas testemunhas, portanto, não é 

titulo executivo. Faculto a repropositura da ação de execução somente em 

relação à emitente do cheque, ou percorra o exequente o caminho da 

ação de conhecimento em relação a ambos, visto que entendo não ser 

possível a tramitação de duas ações, sendo uma por cada rito, já que se 

trata de obrigação una. PRIMAVERA DO LESTE, 9 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005830-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005830-40.2017.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

REQUERIDO: MIRIA DE OLIVEIRA SILVA Vistos, A petição de ID. n° 

29904688 requereu a extinção do processo tendo em vista que, a parte 

autora não logrou êxito em localizar o endereço da reclamada. 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 
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honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006309-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO HELIO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006309-96.2018.8.11.0037. INTERESSADO: OTICA POPULAR LTDA - ME 

REQUERIDO: FRANCISCO HELIO DE ARAUJO Vistos, A petição de ID. n° 

29905920 requereu a extinção do processo tendo em vista que, a parte 

autora não logrou êxito em localizar o endereço da reclamado. 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. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Primavera do Leste/MT, 6 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001851-36.2018.8.11.0037

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:

DONAVAS STRAICE RODRIGUES SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001851-36.2018.8.11.0037. EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXEQUENTE: DONAVAS STRAICE RODRIGUES SOUZA Vistos, 

Conforme se verifica dos autos, a parte exequente foi intimada para 

indicar bens à penhora e, como resposta, requer a expedição de certidão 

de crédito e dívida. É breve relato. Decido. Nos termos do §4º, artigo 53, 

da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo os 

documentos ao autor”. Foram realizadas várias diligências para 

localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. Além disso, é ônus do credor a indicação de 

bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo. A 

ratio legis do referido dispositivo legal é devido ao fato de que no Juizado 

Especial o exequente não arcar com custas e despesas processuais, 

nada impedindo que este proponha novo cumprimento de sentença se 

tiver conhecimento de novos bens. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução/cumprimento de sentença. 

Expeça-se certidão de crédito e dívida em favor do credor BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A, no valor de R$1.476,46(mil quatrocentos e 

setenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. 

Após a expedição de certidão de crédito e dívida e transitada esta em 

julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do 

Leste/MT, 06 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 28/2020-SOR

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 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,

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Lidiane Dias de Campos Maraschin, 

matrícula 12348, Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Criminal, 

usufruirá 20 (vinte) dias de férias, no período de 19/03 a 07/04/2020 .

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Fabiane Maria Santos Nascimento, matrícula 

13613, Técnica Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substitu ta da Secretaria da 2ª Vara Criminal, no período de 19/03 a 

07/04/2020, durante as férias 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002722-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME MARCONI GRIELEITOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE ITAIPULANDIA ESPORTE TURISMO E LAZER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IJAIR VAMERLATTI OAB - PR14928 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VALDECIR ANTONIO MEDEIROS (TESTEMUNHA)

SOLANGE VERÔNICA MULLER WULFF (TESTEMUNHA)

CLEUDIMAR ROBESON WULFF (TESTEMUNHA)

CESAR EMERSON DA SILVA (TESTEMUNHA)

ROQUE NORBERTO (TESTEMUNHA)

 

DESPACHO PROCESSO N. 1002722-91.2017.8.11.0040 (M) I - Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de novembro de 2017, 

às 14h00min. II - Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, 

cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) 

cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, a 

parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC. III – 

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Itaipulândia/PR, para a 

inquirição das testemunhas arroladas (ID 9769601), no prazo de 90 

(noventa) dias. Sorriso/MT, 29 de setembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002322-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MACIEL DA FONSECA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UELLITON DA SILVA LACERDA OAB - MT21407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 12.708,05 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença ID nº 16148801, sendo que o valor de R$ 6.528,36 refere-se 

as custas e o valor de R$ 6.179,69 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 
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A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001765-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELTA CONTABILIDADE S/C LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 25644206, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001339-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 18968205, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004984-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 26421314, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000225-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES MISAEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 18377355 , sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000569-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE DIANA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS PADILHA (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 9.131,09 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença ID Nº 19320699, sendo que o valor de R$ 4.739,88 refere-se 

as custas e o valor de R$ 4.391,09 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 
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dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000469-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENEFLIDES DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 16443698 , sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000322-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

NUTRISOLO REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 884,10 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 20970232, sendo que o valor de R$ 442,02 refere-se as 

custas e o valor de R$ 442,05 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005527-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARI MIGUEL SCHNEIDER (REQUERENTE)

SALETE ODETE SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO KASSNER OAB - MT0018921A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR APARECIDO CAPELI (REQUERIDO)

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (REQUERIDO)

INVEST-BEIRA RIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

INVEST INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

JARDIM OURO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 54.605,14 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença ID Nº 20260498, sendo que o valor de R$ 34.605,14 refere-se 

as custas e o valor de R$ 20.000,00 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004589-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO IAGUE VASQUES (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 20682796 , sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005330-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMA DOS SANTOS MIRANDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 26144938, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 
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A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Decisão

CIA N.º 0708867-37.2020.8.11.0040

Trata-se de Pedido de Licença-Prêmio formulado pela servidora LIDIANE 

DIAS DE CAMPOS MARASCHIN, matrícula nº 12348, efetiva no cargo de 

Analista Judiciária, referente ao quinquênio de 03/08/2014 a 03/08/2019.

É o breve relatório.

Fundamento. Decido.

A Lei Complementar nº 04/1990 regulamenta o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Estado de Mato Grosso estabelece em seu artigo 109 que:

 “Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fara jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria.”

 Para concessão de Licença-Prêmio o artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/1990 dispõe que:

 “Art. 110. Não se concederá licença premio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – Afastar-se do cargo em virtude de:

Licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

Licença para tratar de interesses particulares;

Condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

Afastamento por acompanhar cônjuge ou companheiro;

Paragrafo único: As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas”.

 Assim, de acordo com a legislação supra citada e certidão, que informa 

que a servidora não infringiu o artigo 110, razão pela qual o deferimento 

do pedido de Licença-Prêmio é medida que se impõe.

 DISPOSITIVO.

 Diante do exposto e de acordo com o artigo 109 da Lei Complementar nº 

04/1990, DEFIRO o pedido da servidora LIDIANE DIAS DE CAMPOS 

MARASCHIN , matrícula nº 12348, efetiva no cargo de Analista Judiciária, 

concedendo Licença-Prêmio, referente ao quinquênio de 03/08/2014 a 

03/08/2019, a ser usufruída oportunamente.

 Comunique-se ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça, após arquive-se.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 05 de março de 20 20.

 Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

CIA N.º 0707092-84.2020.8.11.0040

Trata-se de Pedido de Licença-Prêmio formulado pelo servidor CARLOS 

EUGÊNIO COMELLI , matrícula nº 3173, efetivo no cargo de Técnic o 

Judiciári o, referente ao quinquênio de 13/06/2013 a 13/06/2018.

É o breve relatório.

Fundamento. Decido.

A Lei Complementar nº 04/1990 regulamenta o Estatuto dos Servidores 

Públicos do Estado de Mato Grosso estabelece em seu artigo 109 que:

 “Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fara jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria.”

 Para concessão de Licença-Prêmio o artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/1990 dispõe que:

 “Art. 110. Não se concederá licença premio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – Afastar-se do cargo em virtude de:

Licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

Licença para tratar de interesses particulares;

Condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

Afastamento por acompanhar cônjuge ou companheiro;

Paragrafo único: As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas”.

 Assim, de acordo com a legislação supra citada e certidão, que informa 

que o servidor não infringiu o artigo 110, razão pela qual o deferimento do 

pedido de Licença-Prêmio é medida que se impõe.

 DISPOSITIVO.

 Diante do exposto e de acordo com o artigo 109 da Lei Complementar nº 

04/1990, DEFIRO o pedido do servidor CARLOS EUGÊNIO COMELLI, 

matrícula nº 3173, efetivo no cargo de Técnico Judiciári o, concedendo 

Licença-Prêmio referente ao quinquênio de 13/06/2013 a 13/06/2018, a ser 

usufruída oportunamente.

 Comunique-se ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça, após arquive-se.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 05 de março de 20 20.

 Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008500-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ROTILLI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, redesignei para o dia 04-05-2020, às 14:00 horas, a 

realização da sessão de CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, tendo em vista que não 

houve tempo hábil para citação/intimação na data anteriormente 

designada. SORRISO, 9 de março de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001191-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FRANCIO (AUTOR)

ALBERTO LUIZ FRANCIO (AUTOR)

FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS (AUTOR)

CALEBE FRANCESCO FRANCIO (AUTOR)

MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001191-62.2020.8.11.0040. AUTOR: 

ALBERTO LUIZ FRANCIO, CALEBE FRANCESCO FRANCIO, FELIPE 

FRANCIO, FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS, MANEJADORA, 

REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - ME REU: CREDORES Vistos etc. Trata-se de PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL intentado por ALBERTO LUIZ FRANCIO, CALEBE 

FRANCESCO FRANCIO, FELIPE FRANCIO, FLORESNCE FRANCIO 

TOCANTINS MATOS e MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA 

FEIJÓ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME, todos devidamente 

qualificados na petição inicial e componentes do Grupo Frâncio, sob a 

arguição de que os requerentes seriam pioneiros nesta região, possuindo 

diversos negócios, inclusive, em outros Estados. Porém, para o 

crescimento dos negócios foi necessária a tomada de empréstimos com 
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indexação em dólar, além dos juros, circunstância que resultou no 

estrangulamento e endividamento dos negócios da família, sendo 

necessária a recuperação judicial para obtenção de parcelamento e 

possibilidade de soerguimento. A petição inicial veio escoltada por vasta 

documentação. Em Num. 29747422 foi determinada a realização de perícia 

prévia, nos termos da Recomendação 57, do CNJ, cujo laudo aportou no 

feito em Num. 29997837. É o sucinto relatório. Decido. Preliminarmente, 

verifica-se que a lei de recuperação judicial possui como pressuposto 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo a atividade 

econômica, nos exatos termos do disposto no artigo 47. da LRJF. Porém, 

para o deferimento do processamento da recuperação judicial é 

imprescindível o atendimento dos requisitos legais previstos na LRJF, 

notadamente em razão de que o deferimento do instituto sem qualquer 

exigência acarretaria reflexos negativos à atividade econômica. Sendo 

assim, passo a analisar o preenchimento dos requisitos para eventual 

deferimento da Recuperação Judicial em análise. Do litisconsórcio ativo: 

Postulam os requerentes ALBERTO LUIZ FRANCIO, CALEBE FRANCESCO 

FRANCIO, FELIPE FRANCIO, FLORESNCE FRANCIO TOCANTINS MATOS e 

MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJÓ IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA – ME, o processamento do presente pedido de 

recuperação judicial de forma conjunta, ao argumento de que integram o 

mesmo grupo econômico, denominado Grupo Frâncio. Embora a legislação 

pertinente não contenha previsão expressa acerca da possibilidade de 

litisconsórcio ativo, nos processos recuperacionais, tanto a doutrina como 

a jurisprudência tratam do tema, permitindo a formação do litisconsórcio 

ativo quando os devedores integram o mesmo grupo econômico, de 

maneira que se mostra razoável a elaboração de um único plano de 

recuperação judicial. Nesse sentido pronunciou-se o Superior Tribunal de 

Justiça quando do julgamento do Recurso Especial abaixo identificado, 

senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO 

ECONÔMICO. ART. 48 DA LRF. ATIVIDADE REGULAR. DOIS ANOS. CISÃO 

EMPRESARIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado 

na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se, em 

caso de recuperação judicial de grupo econômico, todas as sociedades 

empresárias devem cumprir individualmente o requisito temporal de 2 

(dois) anos previsto no caput do art. 48 da Lei nº 11.101/2005. 3. É 

possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para 

abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. (grifo 

nosso) 4. As sociedades empresárias integrantes de grupo econômico 

devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 

2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a 

recuperação judicial em litisconsórcio ativo. 5. Na hipótese, a Rede Varejo 

Brasil Eletrodomésticos Ltda. - concebida após a cisão de sociedade com 

mais de 2 (anos) de atividade empresarial regular - pode integrar a 

recuperação judicial, considerando-se as diversas peculiaridades 

retratadas nos autos. 6. Recurso especial provido. (STJ – 3ª T. REsp 

1665042/RS. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 25/06/2019, DJe 

01/07/2019) O TJMT não destoa do entendimento: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - 

DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LITISCONSÓRCIO 

ATIVO – POSSIBILIDADE - EMPRESÁRIO RURAL - NECESSIDADE 

COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR 

MAIS DE DOIS ANOS - ART. 48, DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER 

CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO - PRECEDENTES DO STJ - 

PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO E PROTESTO – 

IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há o que se 

falar em intempestividade do recurso quando interposto dentro do prazo 

de 15 (quinze) dias úteis. Diante da identidade de sócios, aportes 

bancários recíprocos, credores e mesmo administrador das empresas 

agravadas, evidencia-se a existência de grupo econômico de fato, o que 

autoriza o processamento da recuperação judicial em litisconsórcio ativo 

(grifo nosso). (TJMT – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado. AI 

1008109-42.2019.8.11.0000, relatora Nilza Maria Possas De Carvalho, J. 

22/10/2019, DJE 12/11/2019) Logo, haja vista que avulta da documentação 

apresentada, bem assim estudo preliminar realizado, que os devedores em 

questão integram o mesmo grupo econômico denominado Grupo Frâncio, 

havendo efetiva comunhão de interesses entre eles, perfeitamente 

admissível o litisconsórcio ativo na forma colocada em Juízo. Requisitos 

previstos nos artigos 48 e 51 da LRJF: Considerando que os requerentes 

desenvolvem atividade rural há mais de 02 anos e estão registrados na 

Junta Comercial, consoante num. nº 29641166, num. nº 29641165 e Num. 

29997837 - Pág. 31), resta cumprido o art. 48, caput, da LRJF. Quanto a 

este tópico, convém destacar que é perfil deste magistrado a obediência à 

jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, por uma questão de 

coerência e pragmatismo. Ademais, não há qualquer sentido deste juízo 

singelo, salvo em situações excepcionais, prolatar decisões conflitantes 

com o entendimento consolidado para que estas sofram alterações nos 

graus recursais. Se sempre partilhei dessa filosofia, agora com o Novo 

Código de Processo Civil (NCPC), mais ainda, pois trouxe a ideia de 

respeito à jurisprudência como um de seus pilares, na busca de garantir o 

respeito aos princípios da isonomia e segurança jurídica dos 

jurisdicionados. Sobre o tema, vejamos o entendimento doutrinário: A 

segurança jurídica é princípio-mater da Constituição, verdadeira vértebra 

do Estado Democrático de Direito, como consta da cabeça do artigo 5º. 

(...) Segurança jurídica é o mínimo de previsibilidade necessária que o 

Estado de Direito deve reconhecer e oferecer a todo cidadão, a respeito 

de quais são as normas de convivência que ele deve observar e com 

base nas quais pode travar relações jurídicas válidas e eficazes. (...)Tal 

axioma se aplica ao Poder Judiciário, na exata medida em que o juiz não 

pode frustrar as expectativas dos jurisdicionados, em determinado 

processo, com a prática de atos contraditórios. (GAJARDONI, Fernando 

da Fonseca et al. Teoria Geral do Processo: Comentários ao CPC de 2015: 

Parte Geral. São Paulo: Forense, 2015, p. 31-32) A harmonização dos 

julgados é essencial para um Estado Democrático de Direito. Tratar as 

situações fáticas com a mesma solução jurídica preserva o princípio da 

isonomia. Além do que a segurança no posicionamento das cortes evita 

discussões longas e inúteis, permitindo que todos se comportem conforme 

o Direito. Como ensina a melhor doutrina, a uniformização de 

jurisprudências atende à segurança jurídica, à previsibilidade, à 

estabilidade, ao desestimular à litigância excessiva, à confiança, à 

igualdade perante a jurisdição, à coerência, ao respeito à hierarquia, à 

imparcialidade, ao favorecimento de acordos, à economia processual (de 

processos e de despesas) e à maior eficiência. (NEVES, DANIEL AMORIM 

ASSUMPÇÃO. Novo Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 

Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.488). Seguindo esse raciocínio, 

verifica-se que, em um primeiro momento, a jurisprudência era vacilante 

quanto à possibilidade de recuperação judicial de produtor rural que não 

comprovasse o registro na Junta Comercial, por dois anos, anteriores ao 

pedido de recuperação judicial. No entanto, o STJ, recentemente, alterou 

seu entendimento, consoante aresto a seguir: RECURSO ESPECIAL. CIVIL 

E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO 

REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 

E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO 

PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. 

POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por 

não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao 

exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta 

para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do 

Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao 

empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado 

e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. 

Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas 

espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para 

o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere 

do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito 

constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a 

registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a 

condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já 

para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode 

operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que 

ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, 

empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, 

fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à 

inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o 

produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação 

judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que 

comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 132 de 574



rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo 

exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois 

tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. 

Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às 

obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que 

vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na 

recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e 

ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do 

processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (STJ – 4ª T. REsp 

1800032/MT. Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul 

Araújo, J. 05/11/2019, DJe 10/02/2020) Aliás, a Juíza Titular da Vara, a 

qual esse magistrado responde apenas em substituição legal, atenta à 

jurisprudência do STJ, já deferiu uma recuperação nestes moldes 

(Processo nº. 1000311-70.2020.8.11.0040), decisão que foi, inclusive, 

objeto de agravos de instrumento (nº. 1002220-783.2020.8.11.0000 e 

1004585-03.2020.8.11.0000), nos quais a medida liminar requestada para 

suspensão da decisão foi indeferida. Portanto, a priori, deve ser 

prestigiado o entendimento atual sobre o tema, inclusive da magistrada 

titular da vara. Prosseguindo na análise dos requisitos da RJ, verifica-se 

que nunca obtiveram concessão de recuperação judicial conforme 

declaração de num. 29641760, ou falência, conforme declaração de num. 

nº 29641760 e relatório de constatação prévia do Num. 29997837 - Pág. 

31, cumprindo, desta forma, os requisitos do art. 48, incs. I, II e III, da LRJF. 

Certidões e declarações acerca de não ter sido condenado ou não ter, 

como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer 

dos crimes previstos nesta Lei, na forma do art. 48, inc. IV, da LRJF (Num. 

29641760 e 29642317). A exposição das causas concretas da situação 

patrimonial do devedor e das razões de crise econômico-financeira foram 

exaustivamente descritas na inicial, cumprindo determinação do art. 51, 

inc. I, da LRJF. O Balanço Patrimonial (Num. nº 29641762. b.2), a 

Demonstração de Resultado Acumulado (Num. nº 29641762), a 

Demonstração dos Resultados do Último Exercício Social (Num. nº 

29641762) e o Relatório Gerencial de Fluxo de Caixa (Num. nº 29641762 e 

29641764) e de sua Projeção (Num. nº 29641765) foram devidamente 

apresentados e destacados no relatório de constatação prévia do Num. 

29997837 - Pág. 35-36, nos termos do artigo 51, II, da LRJF. A relação 

nominal completa dos credores foi apresentada no Num. 29641766, 

cumprindo o requisito no art. 51, inc. III, da LRJF. A relação de empregados 

consta no Num. nº 29641767, consoante art. 51, inc. IV, da LRJF. A 

certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o 

ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais 

administradores, consoante pressuposto do art. 51, inc. V, da LRJF, 

constam no Num. nº 29641165 e 29641166. A relação dos bens 

particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor 

foi anexada no Num. nº 29641748, conforme art. 51, inc. VI, da LRJF. Os 

Extratos Bancários exigidos no art. 51, inc. VII, da LRJF, foram anexados 

no Num. nº 29641771, inclusive com complementação direta ao perito, 

conforme relatado no Num. 29997837 - Pág. 37. As certidões dos 

cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do 

devedor e naquelas onde possui filial se encontram no Num. nº 29641772, 

nos termos do art. 51, inc. VIII, da LRJF. A relação e as certidões das 

ações judiciais se encontram no Num. nº 29642317, cumprindo o disposto 

art. 51, inc. IX, da LRJF. Apresentou-se, ainda, notas fiscais de compra de 

produtos no Num. nº 29641750, bem como cumprindo exigências da perita, 

conforme destacado no Num. Num. 29997837 - Pág. 38. Local das 

atividades desenvolvidas: Segundo o relatório prévio, contido no Num. 

29997837 - Pág. 38-53, as atividades do grupo são desenvolvidas nos 

municípios de Sorriso (Distrito de Boa Esperança), Nova Ubiratã, Santa 

Rita do Trivelato e Nova Mutum, todos em Mato Grosso; e no município de 

Feijó, no Acre. Ademais, o parecer prévio “indica como principal 

estabelecimento o Distrito de Boa Esperança, município de Sorriso/MT, o 

centro vital econômico do ‘Grupo Francio’, local de onde se concentra a 

distribuição, financeiro, contabilidade, operações comerciais e todas as 

demais tomadas de decisões do Grupo, sendo, melhor à dinâmica de 

trabalhos da RJ” - Num. 29997837 - Pág. 55-57, informação que deve ser 

prestigiada para fixação de competência, salvo informação ulterior. Posto 

isso, considerando que os documentos que instruem a inicial demonstram, 

prima facie, o cumprimento dos requisitos dos arts. 48 e 51, da Lei n.º 

11.101/05, RECEBO para processamento a presente RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL de ALBERTO LUIZ FRANCIO, CALEBE FRANCESCO FRANCIO, 

FELIPE FRANCIO, FLORESNCE FRANCIO TOCANTINS MATOS e 

MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJÓ IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA – ME, integrantes do GRUPO FRÂNCIO. Nos termos 

do art. 21, da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, nomeio como 

ADMINISTRADORA JUDICIAL a SRA. JOICE WOLF SCHOOL, que deverá, 

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, assinar o respectivo termo 

de compromisso. Quanto ao valor da remuneração, determino que a 

administradora nomeada indique, no prazo de cinco dias, o valor que 

entende pertinente e adequado. Com a manifestação da administradora, 

digam os recuperandos, no prazo de cinco dias, interstício que deverá se 

manifestar, também, sobre o valor indicado pela perita para realização da 

perícia prévia (Num. 29997837 – p. 94). Dispenso a devedora da 

apresentação de certidões negativas para exercer suas atividades, 

exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, conforme preconiza o art. 

52, II, do Estatuto de Recuperação de Empresas e Falências. Determino a 

SUSPENSÃO de todas as AÇÕES OU EXECUÇÕES, na forma do art. 6º; 

c/c 52, inc. II, da lei 11.101/05, permanecendo os respectivos autos no 

juízo onde se processam, RESSALVADAS as ações previstas nos §§ 1º, 

2º e 7º do art. 6º da referida lei e as relativas a créditos excetuados na 

forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 do mesmo diploma legal, cabendo à 

requerente informar tal suspensão aos respectivos juízos. Atentem-se os 

devedores ao disposto no artigo 6º, § 6º, II, da Lei n. 11.101/2005. 

Providencie a Sr.ª Gestora Judiciária o preconizado no parágrafo único do 

art. 69 da Lei de Recuperação e Falência de Empresas, devendo ser 

oficiado à Junta Comercial. Intime-se a devedora para que apresente, 

mensalmente, enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de 

destituição de seus administradores, as contas demonstrativas das 

atividades da empresa. Com fundamento no art. 51, § 3º, da Lei de 

Regência, determino que a devedora, no prazo de 10 (dez) dias, deposite 

na secretaria judicial cópias dos documentos de escrituração contábil e 

demais relatórios auxiliares, que somente poderão ser disponibilizados aos 

interessados mediante autorização judicial. Notifique-se o representante 

do Ministério Público. Notifiquem-se, por carta, as Fazendas Públicas 

Federal, do Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso/MT. 

Expeça-se o edital previsto no art. 52, § 1º, da lei 11.101/05. Objetivando 

conferir celeridade ao cumprimento do item em questão, determino que os 

devedores, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhem à Secretaria da 1ª 

Vara Cível desta Comarca, via e-mail (sor.1vara@tjmt.jus.br), a minuta do 

edital referente ao artigo 52, § 1º, da Lei n. 11.101/2005; A publicação do 

referido edital no Diário Oficial ficará a cargo do administrador judicial, que 

deverá trazer aos autos cópia da publicação, no prazo de 5 (cinco) dias 

de sua retirada. Apresentada a minuta acima, determino à Secretaria da 

Vara a expedição do edital para publicação no DJE/MT, com os requisitos 

previstos no artigo 52, §1º, da LRF. O edital deverá ainda ser 

encaminhado aos devedores para publicação em jornal de grande 

circulação nos municípios de atividade dos recuperandos e respectivas 

capitais, no prazo de 05 (cinco) dias; Publicada a lista de credores 

apresentada pelo(a) Administrador(a) Judicial (art. 7º, §2º), registro que 

eventuais impugnações (art. 8º) devem ser protocolizadas como incidente 

à recuperação judicial (art. 8º, parágrafo único). Por se tratar de processo 

eletrônico, as impugnações serão ‘associadas’ aos autos principais; Nos 

termos do artigo 53 da Lei n. 11.101/2005, determino que os devedores 

apresentem PLANO ÚNICO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, no prazo de 60 

(sessenta) dias, sob pena de convolação em falência; Apresentado o 

plano de recuperação judicial, certifique-se a tempestividade. Após, 

expeça-se o edital contendo o aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei 

11.101/2005, com prazo de 30 (trinta) dias para as objeções, cabendo aos 

devedores providenciar, no ato da apresentação do plano, a minuta do 

edital, inclusive pelo meio eletrônico acima consignado; Determino que a 

Secretaria da Vara proceda à inclusão no Sistema PJ-e de todos os 

credores/interessados que se habilitarem nos autos, cabendo a estes 

informarem todos os dados para a respectiva inclusão (especialmente 

CPF/CNPJ, CEP, número da OAB do advogado que receberá as 

intimações), atentando-se às normativas referentes ao Processo Judicial 

Eletrônico, sob pena de não inclusão; Proceda-se à anotação no cadastro 

da parte autora junto à Central de Distribuição desta Comarca, constando 

que ela está em recuperação judicial. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000813-09.2020.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (EXEQUENTE)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALETEIA DAFINE RODRIGUES ZIBETTI (EXECUTADO)

CIDCLEY ZIBETTI (EXECUTADO)

ARNALDO ZIBETTI (EXECUTADO)

ERONI ZIBETTI (EXECUTADO)

 

1000813-09.2020.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 5.155,80. Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002260-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCINO FERREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº: 1002260-71.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 9 de março de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007992-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SANTANA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1007992-28.2019.8.11.0040 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.

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

Processo Número: 1003452-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. A. (REU)

 

Processo nº: 1003452-34.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA, DEVIDAMENTE 

INTIMADA ATRAVÉS DO DJE N.º 10681, DE 19/02/2020. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 9 de março de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001673-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAVARES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº: 1001673-49.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 9 de março de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002300-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVAL LOPES MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº: 1002300-19.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 9 de março de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005316-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1005316-78.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista o não comparecimento da parte autora na perícia designada.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001893-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA PEREIRA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº: 1001893-13.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 9 de março de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007309-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE DE FATIMA THIMOTHEO DA COSTA (EXECUTADO)

 

1007309-88.2019.8.11.0040 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 exequente para trazer aos autos, planilha 

de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por 

cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003740-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. S. (REQUERIDO)

 

1003740-79.2019.8.11.0040 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000506-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA DE SOUZA COUTINHO (EXECUTADO)

ZULTIR JOSE VANZETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

 

1000506-94.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003768-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DAL MOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERNANDES BERRISCH OAB - PR45368 (ADVOGADO(A))

REGIANE DO ROCIO FERNANDES BERRISCH OAB - PR47998 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FERNANDES BERRISCH OAB - PR71992 (ADVOGADO(A))

ARTUR MITSUO MIURA OAB - PR65559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1003768-47.2019.8.11.0040 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004912-56.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO NERVO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO-INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA - ME (EMBARGADO)

 

Processo nº: 1004912-56.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 9 de março de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002802-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA SALETE GRAPEGIA JACOBSEN (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1002802-21.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 9 de março de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003512-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. T. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. D. S. (EXECUTADO)
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Processo nº: 1003512-41.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 9 de março de 2020. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004887-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. L. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. A. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA ALVES DE SOUZA OAB - SP178151 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1004887-14.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos,acerca dos comprovantes de deposito juntados 

aos autos.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000591-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER MARIO MAAS (REQUERIDO)

 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para que efetue o recolhimento da diligência, 

nos autos de CP 1000168-51.2019.811.0029, no prazo legal.

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

Processo Número: 1006498-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. S. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para que se manifeste sobre petição id 28803320.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000003-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADREANO RIGOTTI (REU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta citação encaminhada ao requerido foi devolvida 

pelos Correios com a observação "não existe o número e mudou-se". 

Destaco, ainda, que caso a providência requerida exija diligência de Oficial 

de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003717-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. F. (AUTOR(A))

A. O. (AUTOR(A))

C. F. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA DE MELLO DIAS OAB - MT26874/O (ADVOGADO(A))

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT4982-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que foram interpostos Embargos de Declaração, razão pela qual 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000717-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. C. (AUTOR(A))

R. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. T. G. D. (REU)

 

Processo  n º  1000717 -91 .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, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

08 DE MAIO DE 2020, às 16h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 09/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000717-91.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. C. (AUTOR(A))

R. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. T. G. D. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1000717 -91 .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. 
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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, 09/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000465-88.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE SOUZA DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESA APARECIDA PLENS OAB - MT23990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARA FRASSON (REU)

 

Processo  n º  1000465 -88 .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, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

08 DE MAIO DE 2020, às 17h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 09/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005286-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES TERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA CAROLINO DOS SANTOS OAB - MT25617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDEMAR EVANGELISTA (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1005286 -72 .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, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

15 DE MAIO DE 2020, às 8h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 09/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008588-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI (AUTOR(A))

CESAR ROBERTO SCHEVINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON JAIR DE LIMA (REU)

 

Processo  n º  1008588 -12 .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, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

15 DE MAIO DE 2020, às 9h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 09/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

requerida, via DJE, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sobre os embargos opostos, bem como impulsionar para promover a 

citação, para que querendo apresente contestação (art. 679 CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008377-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE MARIA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

JOAO CARNEIRO BARROS NETO OAB - MT15216/O (ADVOGADO(A))

IANKA PEZARICO GIACOMELLI OAB - MT26752/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMES CALGARO (REU)

 

Processo  n º  1008377 -73 .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, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

15 DE MAIO DE 2020, às 10h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 09/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002853-95.2019.8.11.0040

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:

ROGERIO ROSENO SANTANA (REU)

 

Processo  n º  1002853 -95 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de citação, haja vista 

que alguns atos processuais a serem realizado entre as Comarcas dentro 

do estado do Mato Grosso, poderão ser feitos via mandado, não 

necessitando expedição de carta precatória, nos termos da Portaria 

142/2019/CGJ, de 08/11/2019, devendo para tanto, acessar 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". Sorriso/MT, 09/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002514-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. F. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA OAB - MT22264/O (ADVOGADO(A))

ALESANDRA SCAQUETTE OAB - MT25984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA SILVA OAB - 292.662.540-53 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº : 1002514-39.2019.8.11.0040 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, indicar a localização 

dos bens bloqueados pelo sistema RENAJUD, para a concretização da 

penhora, mormente porque, em se tratando de bem móvel, este se 

transfere pela simples tradição. Sorriso/MT, 9 de março de 2020.

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001319-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001319-82.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA 

EMBARGADO: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA Vistos etc., 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Da tutela de urgência 

Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 e 677, do 

NCPC, o seguinte: “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”. “Art. 677. 

Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de 

seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de 

testemunhas” Quanto à tutela de urgência, assim dispõe o 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 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 pode vir a sofrer; caução pode 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.” Pois bem. Os presentes embargos decorrem da 

decisão liminar de arresto de grãos deferida nos autos da Ação de 

Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 1001144-88.2020.8.11.0040, 

proposta pela parte embargada em desfavor do devedor comum das 

partes, Eurico Francisco Garcia Galho. Assevera a parte embargante que 

no referido processo de execução a embargada teria se valido apenas da 

exibição de uma certidão de registro de penhor de safra extraída junto ao 

cartório da Comarca de Itaúba/MT, entretanto, o pedido de arresto de 

grãos também semeados nas áreas situadas em Sorriso e Tapurah foi 

deferido, constando da decisão unicamente a ressalva com relação ao 

penhor de safra indicado na CPR 91575, emitida por Eurico Francisco 

Garcia Galho em favor de Iharabrás S/A, sem qualquer observação com 

relação a condição de credora da embargante, consubstanciada nas 

CPRs 36-2019/2020 e 37-2019/2020. Pois bem. Em análise dos 

documentos juntados pelo embargante, notadamente as Certidões de Ids 

29755183 e 29755185, verifico que para garantir a obrigação imposta na 

CPR 37-2019/2020, foi constituído penhor rural de 42.500 sacas de 60 kg 

de soja a ser cultivada na área rural de 850 ha da Fazenda Poranga 

(Matrícula 12.667), de produção agrícola do devedor, devidamente 

registrada no CRI de Sorriso/MT na data de 07/02/2020, portanto, antes do 

registro realizado pela embargada, em 17/02/2020. Da mesma forma, em 

ralação à CPR 36-2019/2020, verifico que foi constituído penhor rural de 

27.500 sacas de 60kg de soja a ser cultivada sobre a área rural de 550 ha 

oriunda da Matrícula 5.283 do CRI de Tapurah/MT, sendo tal garantia 

devidamente registrada no CRI de Sorriso/MT pelo embargante na data de 

26/12/2019. Nota-se que, em relação ao imóvel descrito na Matrícula 5.283 

do CRI de Tapurah, a parte embargada sequer providenciou o registro da 

CPR 108-2019/2020, a qual embasou o arresto de grãos deferido na 

execução nº 1001144-88.2020.8.11.0040, tendo o embargante, portanto, 

preferência no seu crédito. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS 

DE TERCEIRO PENHOR AGRÍCOLA CÉDULA DE PRODUTO RURAL - 

DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CREDORES - OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE 

REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO - CONTRATOS DE 

ARRENDAMENTO RURAL - MESMA ÁREA ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM 

RAZÃO DA FALTA DE ASSINATURA DE UM DOS DIRETORES DA 

EMPRESA ARRENDANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS 

CONTRATOS ASSINADOS PELA EMPRESA ARRENDANTE DEVERIAM 

CONSTAR A ASSINATURA DE DOIS SÓCIOS PARA TER VALIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO. O direito de preferência sobre o penhor em caso 

de Cédula de Produto Rural deve ser levado em consideração o número de 

ordem de apresentação do título ao registro. Não havendo documentos ou 

provas de que os dois sócios da empresa arrendante deveriam assinar o 

contrato de arrendamento para que seja válido, não há como reconhecer a 

sua invalidade ou a invalidade da garantia ofertada com relação a 

produção de soja na área arrendada” (TJMT, N.U 

0000699-45.2005.8.11.0030, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 10/09/2015) – destaquei. Ressalto, por fim, que na CPR 

108-2019/2020 que deu origem a constrição em análise (Id 29755794) 

foram especificadas três áreas para a formação da lavoura – Fazenda 

Rosário (Matrícula 5.283 do CRI de Tapurah), Fazenda Atlântica (Matrícula 

12.667 do CRI de Sorriso/MT) e parte da Fazenda Nossa Senhora 

Aparecida (Matrícula 740 do CRI de Itaúba/MT), porém, para instruir seu 

pedido de arresto, a parte embargada apenas apresentou a certidão de 

registro de Imóveis de Itaúba/MT, não comprovando sua preferência em 

relação às lavouras cultivadas nas áreas descritas nas CPRs 

36-2019/2020 e 37-2019/2020 que instruem os presentes embargos de 

terceiros. Diante do exposto, com amparo no art. 678 c/c art. 300, ambos 

do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para que seja 

REGUARDADA a quantidade de 27.500 sacas de soja de 60 kg cada, 

relativas à CPR 36-2019/2020 e da quantidade de 42.500 sacas de soja de 

60 kg cada, relativas à CPR 37-2019/2020, ambas emitidas pelo executado 

Eurico Francisco Garcia Galho, e com registro de penhor rural de primeiro 

grau, conforme certidões de 29755185 e 29755183. Consigno que caso 

os grãos já tenham sido colhidos e depositados em armazéns gerais, silos 

ou qualquer outra unidade de depósito em razão do arresto deferido nos 

autos nº 1001144-88.2020.8.11.0040, deverá o Oficial de Justiça proceder 

com a reversa dos grãos em favor do embargante, na quantidade descrita 

nas CPRs 36-2019/2020 e 37-2019/2020, mediante certidão, intimando-se 

o armazém onde os grãos ficarão depositados de que não poderá dispor 

do produto sem expressa ordem judicial. Neste caso, ficará a parte 

embargante como fiel depositária dos grãos, ficando advertida que está 

expressamente vedada a comercialização dos grãos sem ordem judicia. 

Desde já, DEFIRO os benefícios do art. 212, §2º do CPC, ao Oficial de 

Justiça encarregado das diligências, caso seja estritamente necessário, o 

que deverá ser certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. CITE-SE a parte embargada para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação (art. 679 do NCPC), 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Citação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1005272-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. B. P. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(trinta) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1005272-25.2018.8.11.0040 Valor da causa: R$ 1.500,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO (87) 

POLO ATIVO: Nome: VIVIANE AMORIM DE BRITO Endereço: Rua Mário 

Lago, 11, Qd07, Casa 11,, Jardim LiberDADE, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIO JUNIOR BALCONI PAIANI, 

brasileiro, separado, nascido a 18 de fevereiro de 1985, filho de Mario 

Oliveira Paiani e Solange Fátima Balconi Paiani 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, 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, despacho, 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo para contestação é 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, MARCILEIA CAPITANIO MULLER 

DE SOUZA, digitei. SORRISO, 8 de janeiro 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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006068-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Ante o art. 11 da Resolução CJF n.º 405/2016, impulsiono os presentes 

autos para dar ciência as partes do espelho de RPV/Precatório expedido 

nos autos. SORRISO, 9 de março de 2020. CLEIDE IVONE CALVÁRIO 

FERREIRA Auxiliar Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001692-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GORETE BIELESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Ante o art. 11 da Resolução CJF n.º 405/2016, impulsiono os presentes 

autos para dar ciência as partes do espelho de RPV/Precatório expedido 

nos autos. SORRISO, 9 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002514-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA LENI FORCHESATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Ante o art. 11 da Resolução CJF n.º 405/2016, impulsiono os presentes 

autos para dar ciência as partes do espelho de RPV/Precatório expedido 

nos autos. SORRISO, 9 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000501-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESPENS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007664-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APPARECIDA RIZZI TRINDADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Ante o art. 11 da Resolução CJF n.º 405/2016, impulsiono os presentes 

autos para dar ciência as partes do espelho de RPV/Precatório expedido 

nos autos. SORRISO, 9 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001846-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE MARIA DALLA RIVA MANTOVANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)
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Ante o art. 11 da Resolução CJF n.º 405/2016, impulsiono os presentes 

autos para dar ciência as partes do espelho de RPV/Precatório expedido 

nos autos. SORRISO, 9 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006147-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FICHER SABINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

 

PJe n° 1006147-29.2017.8.11.0040 Requerente: Adriana Ficher Sabino 

Requerido: Município de Sorriso VISTOS ETC, Adriana Ficher Sabino 

ajuizou a presente “Ação Indenizatória” em face do Município de Sorriso 

almejando a declaração do desvio de função exercida pela autora entre 

02/06/2014 a 12/04/2018, bem como, a condenação do requerido ao 

pagamento das diferenças remuneratórias. Para tanto, alegou que foi 

aprovada em concurso público para o cargo de “Guarda de Endemias”, 

cuja posse em caráter definitivo ao cargo ocorreu em fevereiro de 2004, 

função posteriormente reenquadrada para Vigilante de Endemias, nos 

termos da Portaria GP n° 360/2006. Asseverou, no entanto, que a 

Administração Pública por meio do Decreto Municipal n° 60, de 02 de junho 

de 2014, a nomeou para exercer a função de Fiscal de Vigilância 

Sanitária, com finalidade prevista no art. 5°, o que configurou desvio 

função sem a devida equivalência salarial entre os cargos, na forma da 

Súmula 378 do STJ. Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência 

dos pedidos, com a condenação do município ao apagamento de todas as 

verbas salariais pretéritas, inclusive, férias e 13º salário. Instruiu a inicial 

com documentos. Em resposta (id. 12179620), o requerido sustentou a 

possibilidade de servidores realizarem tarefas de outros cargos que muito 

se aproximam das tarefas daquele de origem, no entanto, no caso dos 

autos, não há demonstração de que as atividades exercidas pela autora 

se assemelham como daquelas de Fiscal da Vigilância Sanitária. Alegou, 

ainda, a impossibilidade de reenquadramento da servidora em novo cargo 

sem a devida aprovação em concurso público. Acostou documentos. 

Réplica id. 12718364. A parte autora postulou pela produção de prova oral 

(id. 13989494). O réu pelo julgamento do processo no estado que se 

encontra (id. 14332123). Audiência de instrução e julgamento (id. 

19040215), oportunidade em que foi ouvida a testemunha arrolada pela 

parte autora. Alegações finais (id`s. 22354661 e 22652295). É o 

necessário. Decido. O feito encontra-se devidamente instruído a 

satisfazer o convencimento deste magistrado, não havendo, portanto, a 

necessidade de produção de outras provas senão daquelas coligidas aos 

autos. A pretensão inaugural prospera. A documentação acostada aos 

autos, em particular, o Decreto Municipal nº 60, de 02 de junho de 2014, 

aliado às diversas autuações da autora em estabelecimentos comerciais 

do Município de Sorriso-MT (id`s 10940346 e 10940373), atividades 

tipicamente de Fiscal da Vigilância Sanitária e que revelam de forma 

robusta que, embora aprovada em concurso público para função diversa 

daquela do Decreto, a servidora foi designada para exercer a função de 

Fiscal da Vigilância Sanitária, conforme dispõe o art. 4°, do mencionado 

Decreto. Ademais, não obstante o Parecer Jurídico id. 10940542 que 

opinou pela rejeição da pretensão da requerente, vale observar que houve 

outros dois pareceres dos Procuradores do Município favoráveis aos 

pedidos da servidora pública, conforme id`s. 10940478 e 10940509. Além 

disso, a testemunha arrolada aos autos afirmou com detalhes em 

audiência a forma do exercício da atividade da autora como Fiscal de 

Vigilância Sanitária. Perguntada, a testemunha Heike Leane Brinkann, 

respondeu ao advogado da autora: “Que é concursada como cargo de 

agente de endemias, mas, em desvio de função como assistente 

farmacêutica na Secretaria de Saúde (...) Que soube dizer que a autora é 

servidora pública concursada para o cargo de agente de endemias e 

designada pelo Município de Sorriso de maneira informal para exercer a 

função como agente sanitário no ano de 2010, mas que a partir de 2014 

passou a exercer de maneira formal por meio de Decreto Municipal. Disse 

que há diferenças nas funções entre o agente de endemias e fiscal 

sanitário, sendo o primeiro para atividades em campo (casa em casa) e o 

segundo de fiscalizar o comércio e efetuar autuações, atividades que o 

primeiro não faz. Disse que o cargo de fiscal sanitário tem atividades mais 

complexas. Que soube dizer que a autora embora nomeada para a função 

de fiscal sanitário continua a receber salário como de agente de endemias. 

(d.g.n) Ao Procurador do Município, respondeu: “Que a autora exercia a 

função de campo e administrativo. Que tem conhecimento que a 

designação da autora em 2010 foi por necessidade e em 2014 por 

nomeação pelo prefeito. Que exercia função próxima aquela da autora 

(...).” (áudio id. 19040218) Com efeito, restou satisfatoriamente 

demonstrado que a autora exercia a função de Fiscal da Vigilância 

Sanitária até a revogação do Decreto Municipal n° 60, de 02 de junho de 

2014, ou seja, em evidente desvio de função, sem, contudo, receber a 

devida diferença salarial. Nesse sentido, o STJ firmou entendimento no 

verbete n° 378, verbis: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz 

jus às diferenças salariais decorrentes”. A propósito: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO RECONHECIDO PELO 

TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. 

SÚMULA 378/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local reconheceu a 

existência de desvio de função no caso concreto, mas afastou o 

pagamento das diferenças remuneratórias, por entender que tal 

procedimento seria uma burla à exigência constitucional do concurso 

público, in verbis (fl. 219, e-STJ): "Em relação às diferenças 

remuneratórias em razão do desvio de função, em que pese o 

entendimento firmado no âmbito do STJ, cristalizado no enunciado da 

Súmula de n° 378, filio-me a corrente que vem sendo adotada por esta 

Egrégia Oitava Turma Especializada, no sentido de não reconhecer a 

possibilidade de remunerar o servidor à luz de pagamento de outra função 

para a qual não foi investido no cargo público". 2. O acórdão a quo está 

em dissonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de 

Justiça de que, na ocorrência de desvio de função por servidor público, 

este o tem direito de receber, a título de indenização, as diferenças 

remuneratórias decorrentes de equiparação salarial com o cargo 

efetivamente desempenhado, sob pena de enriquecimento sem causa da 

Administração Pública. Incide, in casu, a Súmula 378/STJ. 3. Recurso 

Especial provido. (REsp 1814597/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019) 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE 

OFENSA AOS ARTS. 165, 458, II E 535, I E II DO CPC. ACÓRDÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS 

SALARIAIS. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A PACÍFICA 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE 

OFENSA À LEI ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REGRA 

DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. REVISÃO DO 

VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 

Não há como acolher a alegada violação dos arts. 165, 458, II e 535, I e II 

do CPC, visto que a lide foi solvida com a devida fundamentação, ainda 

que sob ótica diversa daquela almejada pelo ora agravante. Todas as 

questões postas em debate foram efetivamente decididas, não tendo 

havido vício algum que justificasse o manejo dos Embargos Declaratórios. 

Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na 

espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2. O Superior Tribunal 

há muito pacificou o entendimento de que, reconhecido o desvio de 

função, o servidor faz jus às diferenças salariais dele decorrentes - 

Súmula 378 do STJ. (...) 5. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no 

AREsp 104.771/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 09/03/2015) Ante do 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

RECONHECER o desvio de função entre os cargos para o qual a autora foi 

aprovada em concurso público (Vigilante de Endemias) e o efetivamente 

exercido (Fiscal de Vigilância Sanitária), bem como, CONDENAR o 

requerido ao pagamento das diferenças salariais durante o período de 

exercício entre 02/06/2014 a 12/04/2018, inclusive, a título de férias e 13º 

salários. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

em favor da autora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação, com fundamento no art. 85, §2° do Código de Processo 

Civil. Sem custas por ser a parte requerida isenta de acordo com art. 460 

da C.N.G.C., e art. 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. 

Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 
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necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 

02 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000239-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO LOTICI PEREIRA (AUTOR)

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: 1000145-38.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA GALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo de 

ESTUDO SOCIAL/PSICOSSOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006692-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE FATIMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Ante o art. 11 da Resolução CJF n.º 405/2016, impulsiono os presentes 

autos para dar ciência as partes do espelho de RPV/Precatório expedido 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008822-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DOS SANTOS DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do requerido 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-88.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIANE BAGGIO ALBERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001532-88.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CLEDIANE 

BAGGIO ALBERTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISIANE BOTTEGA 

POLO PASSIVO: AGUAS DE SORRISO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

26/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 6 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: 1001534-58.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA AMERICO GIMENES ZONTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1001534-58.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JANAINA 

AMERICO GIMENES ZONTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDIVANI 

PEREIRA SILVA POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 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: 26/05/2020 Hora: 13:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 7 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: 1001542-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELPIDIO ESTEVAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001542-35.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ 

GOBBI POLO PASSIVO: ELPIDIO ESTEVAO DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 26/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 9 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: 1005651-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE CARLA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Processo: 1005651-29.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 09 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-20.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELPIDIO ESTEVAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001543-20.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ 

GOBBI POLO PASSIVO: ELPIDIO ESTEVAO DA SILVA 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: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 26/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 9 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: 1001544-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ROQUE SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001544-05.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:IVO ROQUE 

SCHNEIDER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINEIDE VIEIRA DE 

ALMEIDA 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: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

26/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 9 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: 1004345-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANE ARAUJO SOUSA (EXECUTADO)

 

Processo: 1004345-25.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para requeira o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 09 de 

março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001433-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS LOCADORA E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1001433-21.2020.8.11.0040 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: 19/05/2020 Hora: 14:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-26.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUCAS ULIWIAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 1001465-26.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/05/2020 Hora: 15:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-63.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001469-63.2020.8.11.0040 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: 19/05/2020 Hora: 15:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-88.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIANE BAGGIO ALBERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001532-88.2020.8.11.0040 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: 26/05/2020 Hora: 13:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001534-58.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA AMERICO GIMENES ZONTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

Processo: 1001534-58.2020.8.11.0040 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: 26/05/2020 Hora: 13:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-33.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001471-33.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 
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trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/05/2020 Hora: 15:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-18.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001472-18.2020.8.11.0040 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: 19/05/2020 Hora: 15:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002792-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO MARTINES PEGUIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

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 RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

AGOSTO de 2019, às 15:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002792-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO MARTINES PEGUIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002792-40.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) 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: 19/05/2020 Hora: 16:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003770-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA COSTA (REQUERIDO)

 

Processo: 1003770-85.2017.8.11.0040 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 o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o endereço atualizado da parte reclamada. Sorriso/MT, 09 de 

março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004212-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PEDROSA ROMERO (EXECUTADO)

 

Processo: 1004212-80.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 09 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003099-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE LIMA DE OLIVEIRA (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 SORRISO DECISÃO Processo: 

1003099-91.2019.8.11.0040. REQUERENTE: RUTE LIMA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Considerando que não há nos autos comprovação da hipossuficiência da 

parte autora, indefiro a AJG postulada, porém, oportunizo o parcelamento 

do preparo, bem como de eventuais custas processuais, em 05 vezes. 

Sendo assim, determino que, no prazo de 48 horas, a parte recorrente 

recolha a primeira parcela do preparo do recurso interposto (Enunciado 

115 CNJ), sob pena de ser considerado deserto. Juntada a primeira 

parcela do preparo, e havendo a apresentação de contrarrazões, fica o 

recurso desde já recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), 

determinando a remessa dos autos imediatamente à Turma Recursal. Caso 

contrário, fica, desde já, considerado como deserto o recurso interposto, 

nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, 

integralmente, a sentença proferida nos autos. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001481-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Processo: 1001481-77.2020.8.11.0040 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: 19/05/2020 Hora: 16:30 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006301-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEZIEL GOMES MEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1006301-76.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 09 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-32.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FERMINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001484-32.2020.8.11.0040 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: 19/05/2020 Hora: 16:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM PLENTZ WEITBRECHT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REU)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001559-71.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:WILLIAM PLENTZ 

WEITBRECHT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROZANGELA HIPOLITO 

DA LUZ, JOICE WOLF SCHOLL POLO PASSIVO: UNIC SORRISO 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-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 26/05/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 9 

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: 1001485-17.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR GALLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO(A))

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR WEBER (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Processo nº 1001485-17.2020.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que não foi possível expedir citação à parte executada 

ADELAR WEBER, uma vez que o endereço informado não consta o 

número do imóvel para sua localização. Assim, impulsiono os presentes 

autos a fim de intimar o advogado da parte exequente para que indique o 

endereço completo da parte supracitada e/ou forneça meios para 

cumprimento da diligência pelo Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-69.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAURI SILVA DA CUNHA - EPP (REQUERIDO)

 

Processo: 1001488-69.2020.8.11.0040 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: 19/05/2020 Hora: 17:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA FERREIRA KRUG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1001521-59.2020.8.11.0040 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: 19/05/2020 Hora: 17:10 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002120-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL PINE COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

 

COMARCA DE SORRISO MT SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DO 

PROCESSO Nº. PJE 1002120-37.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante (advogado) 

para no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se acerca da carta precatória 

devolvida juntada no ID. 26417868. Sorriso/MT, 09 de Março de 2020 – 

Cristiane V. Kuhn – Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000254-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISBERTO LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUIS SCHILLING (EXECUTADO)

EDIMILSON FREITAS BARBOSA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJE 1000254-57.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante (advogado) 

para no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se acerca das diligências 

juntada nos IDs. 25754547 e 25754030 e 25754199. Sorriso/MT, 09 de 

Março de 2020 – Cristiane V. Kuhn – Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001528-51.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. D. C. (REQUERENTE)

J. B. S. J. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. A. &. C. L. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001528-51.2020.8.11.0040 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: 19/05/2020 Hora: 17:20 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010369-28.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR FERNANDES SALDANHA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010369-28.2011.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 09 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001869-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE ROBERTA RODOLPHO (EXECUTADO)

 

Processo: 1001869-82.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 09 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006401-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA RODRIGUES DE ABREU (EXECUTADO)

 

Processo: 1006401-31.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 09 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003150-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO CASTILHO RUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ROBERTO CARDOSO (REQUERIDO)

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSDO: 1003150-39.2018.8.11.0040 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 NOVO CPC, impulsiono estes autos 

a fim de intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se sobre 

a contestação aportada nos autos ID.25265610, no prazo de 10 (dez) 

dias. Sorriso/MT, 06 de Março de 2020 Cristiane V. Kuhn Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-93.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIEL ARLINDO JAUDY (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001564-93.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO LUIZ 

GOBBI POLO PASSIVO: RONIEL ARLINDO JAUDY 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: 26/05/2020 Hora: 14:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 9 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: 1001565-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAF TRANSPORTES EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1001565-78.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MECANICA 

DIESEL PARANA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ, JOICE WOLF SCHOLL POLO PASSIVO: 

LAF TRANSPORTES EIRELI 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: 

26/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 9 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: 1001531-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILINE FRANCIELE FRASSON (AUTOR)

MARCELO SANGION (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Processo: 1001531-06.2020.8.11.0040 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: 26/05/2020 Hora: 13:30 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010831-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA NUNES LIMA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010831-09.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 09 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002703-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN TAIS GRAMKOW (TESTEMUNHA)

LARISSA INA GRAMKOW (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. MADUREIRA SILVA - ME (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1002703-17.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 26/05/2020 Hora: 14:20 .

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 para os 

devidos fins que deixei de expedir nova intimação nos endereços 

mencionados pelo patrono da exequente no ID. 29909779, uma vez que 

tratam-se dos mesmo endereços objetos de diligências negativas, 

conforme se verifica nos IDs. 20652505 e 20744749. Sendo assim, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente (advogado), para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 09 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004446-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004446-33.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: RODRIGO LUIZ GOBBI 

EXECUTADO: ANTONIO LIMA DA SILVA Vistos etc. Antes de analisar o 

pleito de levantamento de valores, designe-se data para audiência de 

conciliação, intimando/citando as partes, momento em que poderá o 

executado, querendo, opor embargos. Sem prejuízo, intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito, em relação ao débito 

remanescente. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011314-73.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011314-73.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO GOMES MORAES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Intime-se pessoalmente a parte autora para que restitua o valor 

remanescente equivocadamente levantado em seu favor no Num. 

10465702, devidamente atualizado, no prazo de 30 dias, sob pena de 

penhora e demais atos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003973-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEREIRA GURUPI LTDA - EPP (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1003973-47.2017.8.11.0040 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 

ESPECIAIS Data: 26/05/2020 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM PLENTZ WEITBRECHT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REU)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

Processo: 1001559-71.2020.8.11.0040 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: 26/05/2020 Hora: 14:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-93.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIEL ARLINDO JAUDY (REQUERIDO)

 

Processo: 1001564-93.2020.8.11.0040 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 
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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: 26/05/2020 Hora: 14:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAF TRANSPORTES EIRELI (REU)

 

Processo: 1001565-78.2020.8.11.0040 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: 26/05/2020 Hora: 15:00 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010007-89.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MUNHOZ DE JESUS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJE 8010007-89.2012.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se acerca da diligência do oficial de 

justiça ID. 29742397. Sorriso/MT, 09 de Março de 2020 – Cristiane V. Kuhn 

– Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010465-38.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMA PORTILHO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010465-38.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 09 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: nº 1001506-27.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 28820734,, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 09 de março 

de 2020 Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005098-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO MARQUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1005098-79.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto no ID 28949926 para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 9 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000105-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MAYSA CRIVELLI (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJE 1000105-27.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se acerca da diligência do oficial de 

justiça ID. 28964932. Sorriso/MT, 09 de Março de 2020 – Cristiane V. Kuhn 

– Técnica Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003915-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LIMA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE SOUZA CAVALCANTI 03209735905 (REQUERIDO)

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1003915-73.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 28843815, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 09 de março 

de 2020 Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010534-07.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA AMARAL ANDRADE (EXECUTADO)

 

Processo: 8010534-07.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 09 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006316-45.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA LIMA ARRUDA (EXECUTADO)

 

Processo: 1006316-45.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 09 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002033-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA MARLI PEDRUSSI (EXECUTADO)

 

Processo: 1002033-47.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 09 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004020-84.2018.8.11.0040

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:

LUCIANA CAMELO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1004020-84.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 09 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-67.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ORIO RUDNISKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

GLEYDSON ORIO RUDNISKI OAB - 024.783.261-83 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001320-67.2020.8.11.0040. REQUERENTE: GLEYDSON ORIO RUDNISKI - 

ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Considerando a informação de descumprimento 

da liminar pela parte requerida (Num. 29985733), intime-se novamente a 

requerida para cumprimento da decisão de Num. 29757975, ou seja, SE 

ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA da autora, com relação ao débito, 

objeto da presente demanda, bem como se abstenha de inserir o débito 

discutido na presente demanda em cadastros de inadimplentes, até o 

julgamento final da ação, sob pena de multa, a qual majoro para 

R$1.000,00, nos termos do art. 537, §1º, do NCPC. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010705-27.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE JANETE KAZMIERCZAK RAMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DE ARRUDA (REQUERIDO)

ROBSON ARRUDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 8010705-27.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para requeira o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 09 de 

março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-88.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIANE BAGGIO ALBERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001532-88.2020.8.11.0040 Reclamante: CLEDIANE BAGGIO ALBERTI 

Reclamado: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. No que tange à medida 

de urgência pretendida, verifico que a consumidora possui protocolos 

comprovando que está há mais de quatro meses aguardando providências 

da requerida com relação à solicitação de ligação da água, sendo que a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, visto 

que, segundo documenta, a mesma encontra-se residindo na casa de 

terceiros, ante a demora na ligação da água no imóvel, objeto da 

solicitação, que não pode se eternizar. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a revogar a liminar deferida, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Com tais ponderações, e atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à parte 

reclamada que proceda com a ligação da água na obra/imóvel, objeto das 

solicitações constantes na inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de multa 

no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Tendo em vista a 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, 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: 1001534-58.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA AMERICO GIMENES ZONTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001534-58.2020.8.11.0040. AUTOR: JANAINA AMERICO GIMENES 
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ZONTA REU: OI BRASILTELECOM Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar que a reclamada se abstenha de inserir o débito discutido na 

presente demanda em cadastros de inadimplentes, até o julgamento final 

da ação, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Tendo em vista a verossimilhança apontada, 

bem como a facilidade de a reclamada comprovar inverdades dos fatos 

alegados pela parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000718-76.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE BRAZIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TAVARES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1000718-76.2020.8.11.0040 Exequente: VILMA DE BRAZIL Executado: 

RODRIGO TAVARES RIBEIRO Vistos etc. Antes de analisar o pleito retro, 

intime-se o exequente para que manifeste quanto a proposta de acordo de 

Num. 29686941. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-67.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ORIO RUDNISKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

GLEYDSON ORIO RUDNISKI OAB - 024.783.261-83 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001320-67.2020.8.11.0040. REQUERENTE: GLEYDSON ORIO RUDNISKI - 

ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Considerando a informação de descumprimento 

da liminar pela parte requerida (Num. 29985733), intime-se novamente a 

requerida para cumprimento da decisão de Num. 29757975, ou seja, SE 

ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA da autora, com relação ao débito, 

objeto da presente demanda, bem como se abstenha de inserir o débito 

discutido na presente demanda em cadastros de inadimplentes, até o 

julgamento final da ação, sob pena de multa, a qual majoro para 

R$1.000,00, nos termos do art. 537, §1º, do NCPC. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006391-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MATEUS POOTZ HAHNEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006391-55.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VITOR MATEUS POOTZ 

HAHNEL REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, GOVERNO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

proposta por VITOR MATEUS POOTZ HAHNEL em desfavor do ESTADO 

DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SORRISO, visando a execução da 

sentença que condenou a parte executada a realização de cirurgia de 

reestruturação ligamentar em joelho esquerdo que necessita a parte 

exequente. O Município de Sorriso juntou orçamentos nos Nums. 

24270865 e 24880909, tendo a parte autora pugnado pelo bloqueio online 

nas contas públicas para realização da cirurgia, uma vez que a parte 

executada permaneceu inerte até o momento. Vieram-me os autos 

conclusos. Fundamento. Decido. De análise ao referido requerimento, 

entendo assistir razão a exequente, tendo em vista que, até a presente 

data, a parte executada não cumpriu com a decisão proferida nestes 

autos e, em contrapartida, a saúde da parte autora está em risco. 

Inobstante o bloqueio de valores ser medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no presente caso está relacionada à 

preservação da saúde do requerente, de modo que a ponderação entre 

os valores predispostos, através dos princípios constitucionais que regem 

a matéria, deve privilegiar a proteção do bem de maior peso no caso 

concreto. Sobre a matéria, observe-se a jurisprudência de escol: 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – 

MEDICAMENTO – BLOQUEIO ON LINE – MEDIDA EXCEPCIONAL – 

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. O direito à vida e à saúde deve 

ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, 

realização de exames e cirurgias, em todos os graus de complexidade, 

além da dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, a 

quem deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 

196). O bloqueio on line é medida excepcional, só devendo ser aplicada, 

quando há demonstração de inadimplemento reiterado e injustificado ou 

manifesta ameaça de descumprimento da decisão judicial”.(TJMT. 3ª 

Câmara Cível. ReeNec 114384/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, J. 10/10/2016, 

DJE 17/10/2016) Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo à coletividade, 

tampouco ofensa aos princípios da legalidade, da igualdade, da 

razoabilidade, da harmonia e independência dos poderes, ou ao disposto 

no art. 100, da CF, porquanto o que se busca com o bloqueio dos valores 

é a plena satisfação de direitos fundamentais do cidadão, quais sejam a 

vida (art. 5º, da CF) e a saúde (arts. 6º e 196, da CF), inexistindo 

alternativa, vez que há desobediência contumaz do poder público. Assim, 

DETERMINO o bloqueio do valor de R$13.500,00, DAS CONTAS 

BANCÁRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ 03.507.415/0001-44 

– Banco do Brasil, c/c 1042676-0, ag. 3834), correspondente à realização 

da cirurgia que necessita o paciente (Num. 24270865). Após preclusão 

(15 dias), proceda-se com a transferência do valor à conta bancária do 

Município de Sorriso, o qual deverá ser intimado para tanto, a fim de 

intermediar a contratação da cirurgia intimando-o que deverá prestar 

contas nos autos no prazo de 30 dias, nos termos do art. 11 do 

Provimento 02/2015 – CGJ. Com a juntada da prestação de contas, 

intime-se o Estado de Mato Grosso para que se manifeste, o qual poderá 

adotar as providências necessárias, inclusive informar acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretárias de Saúde e de 

Fazenda e, aos órgãos de controladoria interna. Intimem-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006622-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA ANTONIA CANCIAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CHAPEÇÃO STYLLUS (EXECUTADO)

INJET AR CENTRO AUTOMOTIVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/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. 

1006622-82.2017.8.11.0040 Exequente: IOLANDA ANTONIA CANCIAN 

Executado: CHAPEÇÃO STYLLUS e outros Vistos etc. PRIMEIRAMENTE, 

PROCEDA-SE COM A EXCLUSÃO DA EMPRESA INJET AR DO CADASTRO 

DO SISTEMA. DEFIRO o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERA A PENHORA, intime-se a exequente 

a INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito 

RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: 

THAIS GIANOTTO ROSSATO 09/03/2020 - 09:49:08 Comprovante de 

Inclusão de Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município SORRISO Juiz Inclusão 

ERICO DE ALMEIDA DUARTE Órgão Judiciário SORRISO VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS N° do Processo 

10066228220178110040 Total de veículos: 1 Placa Placa Anterior UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição KAR6569 MT GM/CELTA 4P SUPER 

LUIZ CARLOS S. BITTENCOURT Transferência RENAJUD - Restrições 

Judiciais On-Line Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO 09/03/2020 - 

09:48:16 Dados do Veículo Placa KAR6569 Placa Anterior Ano Fabricação 

2006 Chassi 9BGRY48907G172982 Marca/Modelo GM/CELTA 4P SUPER 

Ano Modelo 2007 Dados da Comunicação de Venda Informações não 

disponibilizadas pelo DETRAN Dados do Proprietário Nome LUIZ CARLOS 

S. BITTENCOURT CPF/CNPJ 977.416.800-30 Endereço RUA LAJEADO, N° 

230, CASA, INDUSTRIAL - SORRISO - MT, CEP: 78890-000 Dados do 

Arrendatário Informações não disponibilizadas pelo DETRAN RENAJUD - 

Restrições Judiciais On-Line Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO 

09/03/2020 - 09:48:37 Veículo/Informações RENAVAM Placa KAR6569 

Placa Anterior Ano Fabricação 2006 Chassi 9BGRY48907G172982 

Marca/Modelo GM/CELTA 4P SUPER Ano Modelo 2007 

ALIENACAO_FIDUCIARIA RESTRICAO_ADMINISTRATIVA

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010441-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WW- DABLIOS ACO E MADEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

VALTER LUCIO DE GODOY FILHO (REQUERIDO)

WALDEMAR LUCIO DE GODOY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010441-39.2016.8.11.0040 Exequente: CLAUDINEI REIZ Executado: WW- 

DABLIOS ACO E MADEIRA LTDA - ME e outros (2) Vistos etc. 

Considerando que o veículo Fiat Palio penhorado via Renajud possui 

alienação fiduciária, conforme informado pelo Detran no num. 18002738, 

oficie-se ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a respeito da 

dívida ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente 

financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras 

consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. 

Após, manifeste-se o exequente e, na sequência, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 021/2020/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 CAMILLA MARIA MARQUES NASCIMENTO, para exercer o 

cargo em comissão de Assessora de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, 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, 05 de março de 2020.

 ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002870-86.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA Certidão de Impulsionamento Certifico que em 

cumprimento a decisão id. 27423308, intimo a parte impetrante para 

manifestar sobre a petição id. 29520560, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Tangará da Serra, 6 de março de 2020 ROSANI NASCIMENTO DA SILVA 

ALMEIDA Analista Judiciária SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA 

SERRA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000504-40.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

4ª Vara Cível - Com. Tangará da Serra/MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO ARINI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADOLFO ARINI OAB - MT6727-O (ADVOGADO(A))

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 150 de 574



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO ZONA 002 Diligência: GRATUITA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO NEY GAIVA 

PROCESSO n. 1000504-40.2020.8.11.0055 Valor da causa: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [Busca e Apreensão]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: 4ª Vara Cível - Com. Tangará da Serra/MT Endereço: Av. 

Presidente Tancredo Neves, 1220N, Jd Mirante, TANGARÁ DA SERRA - 

MT - CEP: 78070-100 Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

desconhecido POLO PASSIVO: Nome: ADOLFO ARINI Endereço: AV. 

IPIRANGA , 800, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 

FINALIDADE: EFETUAR A BUSCA E APREENSÃO DO PROCESSO N. 

1639-37.2002.811.0055 - código 18895 DO JUÍZO DA QUARTA VARA 

CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA-MT, que encontra-se em poder do 

advogado ADOLFO ARINI, acima qualificado, além do prazo legal, sob 

pena de caracterização do crime de sonegação de autos, nos termos da 

decisão, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

OBSERVAÇÃO: o Sr. Oficial de Justiça deverá apresentar relatório 

circunstanciado da diligência, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, com 

estrita observância das formalidades contidas no artigo 245 do Código de 

Processo Penal, sob pena de responsabilidade criminal. ADVERTÊNCIAS 

AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. O mandado será cumprido por 02 (dois) 

oficiais de justiça (Art. 536 do CPC), observando-se o disposto no artigo 

846, §§ 1º ao 4º, um dos quais o lerá ao morador, intimando-o a abrir as 

portas. Se houver necessidade de arrombamento, caso em que se fará 

acompanhado de 02 (duas) testemunhas. 2. Não atendidos, os oficiais de 

justiça arrombarão as portas externas, bem como as internas e quaisquer 

móveis onde presumam que esteja oculta a pessoa ou a coisa procurada. 

3. Finda a diligência, lavrarão os oficiais de justiça auto circunstanciado, 

assinando-o com as testemunhas. Tangará da Serra, 21 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) MARYA sANTANA DE SOUZA 

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/#!sup

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002709-76.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE GIRAO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1002709-76.2019.8.11.0055. 

IMPETRANTE: JOABE GIRAO DA SILVA IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL 

DE TANGARÁ DA SERRA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Joabe Girão da Silva 

em desfavor do Prefeito Municipal, Sr. Fábio Martins Junqueira, e Município 

de Tangara da Serra/MT, todos qualificados no processo. Sustenta o 

impetrante que o impetrado tem preterido ilegalmente sua nomeação para 

cargo efetivo para o qual foi aprovada em cadastro de reserva em favor 

da celebração de contratações temporárias. Destaca que se encontra 

aprovado em 1º lugar para o cargo de biólogo, dentre os candidatos 

inscritos na condição de Pessoa com Deficiência (PCD) e que apesar da 

necessidade de nomeação definitiva, a autoridade coatora estaria se 

utilizando de outros meios para o preenchimento destas vagas, embora 

haja a necessidade efetiva destes profissionais, bem como capacidade 

orçamentária e financeira da administração. Restou prejudicada a análise 

da medida liminar, requisitando-se informações da autoridade coatora. 

Devidamente notificado o órgão de representação da pessoa jurídica 

interessada alegou ausência de direito líquido e certo. Alega que a 

legislação prevê somente uma vaga para o cargo de biólogo, a qual 

encontra-se devidamente preenchida por servidor efetivo, conforme 

documentação colacionada ao feito. Instada a manifestar-se, a i. 

representante do Ministério Público manifestou-se pela denegação da 

segurança. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relato 

necessário. Fundamento e decido. O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, corroborado pelo artigo 1º da 

Lei 12.016/09, enuncia que o mandando de segurança é o instrumento 

apropriado para proteger “direito líquido e certo”, sem definir, entretanto, o 

sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a 

jurisprudência tal mister. Nessa senda, cito os ensinamentos de Uadi 

Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: Curso de Direito 

Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 2008, pág 581): 

Direito liquido e certo – é aquele que se prova, documentalmente, logo na 

petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a 

terminologia está ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente 

provados na exordial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa 

ou intrincada. Isso não configura empecilho para a concessão da 

segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre matéria de direito não 

impede concessão de segurança’). O que se exige é o fato de 

apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe 

corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será 

descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança. De fato, como ação civil de rito especial, marcado 

pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de um direito líquido e 

certo é plenamente justificável, principalmente porque não há espaço para 

a fase de produção probatória nesse rito. Além da exigência de um direito 

líquido e certo, são também pressupostos específicos do mandado de 

segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão 

ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos estarem presentes 

concomitantemente. Sobre os aludidos assuntos, elucida mais uma vez a 

doutrina do constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos (Ibidem, pagina 

581/582): (...) a autoridade pública (titular do poder decisório) ou a pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (União, Estado, 

Distrito Federal, Munícipios, autarquias), podem praticar ato comissivo ou 

omissivo, ensejando a impetração do mando de segurança quando: (i) 

inexistir balizamento legal para sua consecução; (ii) contrariar lei 

expressa, regulamento ou princípios constitucionais positivos; (iii) usurpar 

ou invadir funções; (iv) caçar-se em desvios de competência, forma, 

objeto, motivo e finalidade; e (v) manter-se em desconformidade com 

norma legal ou em conformidade com norma ilegal ou inconstitucional. 

Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o ato que não se submete à lei 

(lato sensu) e aos princípios cardeais do ordenamento. O abuso de poder, 

por sua vez, contém-se na ideia de ilegalidade. Basta que a autoridade, no 

exercício de suas atribuições, transcenda ou distorça os limites de sua 

competência, alegando agir com fundamento nela, para configurar a 

hipótese. Como é sabido, a Constituição Federal estabelece o princípio da 

ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos aos 

brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como 

aos estrangeiros, na forma da lei (art. 37, I), mediante concurso público de 

provas ou de provas e títulos. O que a Carta Magna visou com os 

princípios da acessibilidade e do concurso público foi ensejar a todos 

iguais oportunidades de disputar cargos ou empregos na Administração 

Pública, além de impedir o ingresso de pessoa não habilitada para o cargo 

ou emprego, com evidente prejuízo à eficiência do serviço público. O 

concurso instaura-se por meio de um instrumento convocatório específico, 
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o edital, onde são fixadas as bases e condições para inscrição, provas, 

critérios de aprovação e exame da habilitação específica. E segundo 

elucida o saudoso Hely Lopes Meirelles: A Administração é livre para 

estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que 

o faça com igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, 

a todo tempo, alterar as condições e requisitos de admissão dos 

concorrentes, pra melhor atendimento do interesse público. A contratação 

de servidores temporários, por si só, não configura preterição na 

convocação ou nomeação dos candidatos classificados no certame, 

tampouco, autorizam a conclusão de que tenha automaticamente surgido 

vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de 

candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de 

vagas previstas no edital do certame. Na hipótese dos autos, verifico que 

o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar a ilegalidade dos 

supostos contratos temporários firmados, isto é, que houve contratação 

irregular pelo Estado, que não atendesse o requisito da necessidade 

temporária de excepcional interesse público. No caso, não restando 

comprovada nos autos a existência de disponibilidade de vagas no cargo 

efetivo para o qual o impetrante foi aprovado tampouco o preenchimento 

d e  c a r g o s  d e  p r o v i m e n t o  e f e t i v o  p o r  s e r v i d o r e s 

comissionados/temporários, não há falar em procedência da pretensão. 

Pelo exposto, em virtude da inexistência de cargos vagos, falta-lhe direito 

líquido e certo a ser amparado na estreita via do Mandado de Segurança, 

motivo pelo qual denego a segurança. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o presente writ e, via de consequência, DENEGO A 

ORDEM de Mandado de Segurança, julgando extinto o processo com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Isenta de custas, na forma da lei, e honorários incabíveis 

na espécie, conforme Súmula 512 do STF. Sem reexame necessário, 

tendo em vista a ausência de pressuposto, nos termos da Lei n.º 

12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se e se cumpra. Transitada 

em julgado, certifique-se arquive-se os autos com as devidas anotações e 

baixas de estilo. Tangará da Serra, 6 de março de 2020. Francisco Ney 

Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000564-13.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ASCARI SOARES OAB - MT21994/O (ADVOGADO(A))

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO(A))

RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO OAB - MT13966/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1000564-13.2020.8.11.0055. 

AUTOR(A): WANDERLEY DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, ETC. Cuida-se de Ação Previdenciária para 

restabelecimento de Benefício por Incapacidade c/c Tutela de Urgência 

ajuizada por Wanderley da Silva em face do INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos qualificados nos autos. Ressai da peça de ingresso 

que o autor sofreu acidente de trabalho em 2016, o que comprometeu sua 

capacidade laboral ao lesionar seriamente o braço. Segundo documentos 

médicos recentes anexos, o autor é portador de: lesão tendínea complexa 

do ombro esquerdo, tenossinovite do cabo longo do bíceps, lesão 

completa do cabo longo do bíceps, lesão completa do subscapular, 

tendinopatia do supraespinhal com lesão transfixante. CID’s M 65.8, M 

75.1, G 83.2. Consta que o réu reconheceu a incapacidade do autor por 

diversas vezes, sendo que na última perícia, teve o benefício cessado em 

02.05.2019 pelo motivo: “não constatação de incapacidade laborativa”. 

Ocorreu que o autor alega que não consegue mais trabalhar, nem mesmo 

realizar as tarefas mais simples do dia a dia, de forma que pleiteou 

administrativamente a manutenção de seu benefício, o que foi indeferido, 

motivo pelo qual ajuizou a presente ação. Pleiteia em sede de tutela 

antecipada pela concessão do auxílio doença, e no mérito pela 

aposentadoria por invalidez, e subsidiariamente pela continuidade do 

benefício com a conversão em aposentadoria por invalidez. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, 

considerando que, em diversos processos semelhantes a este, o INSS 

tem manifestado a impossibilidade de realizar audiência de conciliação e 

mediação, tal qual prevê o artigo 319 do Novo Código de Processo Civil, 

vejo por bem, em razão da economia e celeridade processual, não 

designar o alusivo ato, inclusive pelo fato de que tal audiência pode ser 

designada a qualquer momento. Prosseguindo a marcha processual, 

passo à análise do pedido de antecipação de tutela. De acordo com a 

exegese legal, para o seu deferimento mister a demonstração da 

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

processo. Analisando a questão à luz das exigências acima mencionadas, 

tenho que assiste razão a parte requerente, porquanto o atestado e laudo 

médicos colacionados ao feito, em uma análise preliminar, demonstram que 

a parte postulante estaria incapacitada para o trabalho, ainda que 

temporariamente. Logo, não é preciso fazer um esforço hercúleo para 

perceber presentes, pelo menos na ótica deste Magistrado, a possibilidade 

da concessão da tutela antecipada pleiteada, visto que, presentes os 

elementos autorizadores do artigo 300 do NCPC, quais sejam: prova 

inequívoca e verossimilhança das alegações, somadas ainda à premente 

necessidade da medida, que se verificam no fato de a parte autora estar 

impossibilitada de exercer suas atividades, bem como se eventual demora 

ocorrer poderá sofrer danos irreparáveis, porquanto não possui 

condições de subsistência. A reversibilidade do provimento jurisdicional 

provisório se faz presente, pois, a qualquer momento, o mesmo poderá 

ser revogado a fim de restabelecer o status quo ante, desde que 

comprovada a capacidade da requerente para retornar as suas 

atividades. Isto posto, nos moldes e razões acima elencados, com base no 

artigo 300 do NCPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da 

parte autora e, por conseguinte, determino a implantação imediata do 

benefício auxílio-doença, devendo a medida ser implantada no máximo em 

30 dias pelo requerido, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), à título de astreintes. Assim, determino que se proceda 

com a citação do requerido, perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável ou na pessoa de seu representante judicial (NCPC, art. 75, IV 

c.c artigo 242, §3º) para, querendo, apresente reposta no prazo e forma 

da lei. Havendo a apresentação da peça contestatória no interregno legal, 

intime-se a parte autora para, em sendo sua pretensão, impugná-la. 

Outrossim, ante a necessidade de realização de perícia médica na parte 

autora, entendo por bem, desde já, determinar a realização de prova 

pericial e, para tanto, nomeio o Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, clínico 

geral, para realização de perícia médica, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), devendo a Sra. Gestora 

providenciar o necessário para designação de data para tanto, com 

antecedência mínima de 30 dias, certificando-se nos autos. Assim, o 

profissional deverá ser intimado independentemente de termo de 

compromisso, devendo responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (NCPC, arts. 422 e 466), devendo o Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se. Caso o médico aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), o que faço 

com fulcro no artigo 2º da Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite 

máximo da tabela III do anexo da referida Resolução, facultando o expert 

justificar as razões pelas quais entende que o valor deva ser majorado 

por este juízo, o que será oportunamente analisado. Esclareça-se ainda 

que, a solicitação de pagamento dos honorários periciais poderá ser 

realizada por este juízo após o término do prazo para que as partes se 

manifestem acerca do laudo confeccionado, ou, sendo o caso, após a 

realização de complementação ou esclarecimento pelo perito. Se fazendo 

necessário para o diagnóstico do laudo pericial exames complementares, 

determino que o perito nomeado encaminhe a parte autora para a 

realização dos exames pelo Sistema Único de Saúde-SUS. As partes 

deverão indicar assistente técnico e apresentar quesitos, no prazo legal, 

sob pena de preclusão. Após, intimem-se da data designada, devendo a 

parte autora comparecer no local indicado, a fim de ser submetido(a) à 

perícia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo 

respectivo, a contar da intimação. Juntado o laudo supra, manifestem-se 

as partes no prazo de 10 (dez) dias, e, na sequência, imediatamente 

conclusos. Finalmente, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem o beneficiário. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Tangará da Serra, 3 de março de 2020. Francisco Ney 

Gaíva Juiz(a) de Direito
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Processo Número: 1000564-13.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ASCARI SOARES OAB - MT21994/O (ADVOGADO(A))

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO(A))

RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO OAB - MT13966/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1000564-13.2020.8.11.0055. 

AUTOR(A): WANDERLEY DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS. Analisando a decisão que antecipou os 

efeitos da tutela, denota-se que houve equívoco por parte deste Juízo no 

que concerne a nomeação de perito. Ante o Exposto CHAMO O FEITO à 

ordem para revogar a nomeação anterior, eis que atualmente este 

Magistrado tem nomeado profissional diverso para realização das perícias. 

Outrossim, ante a necessidade de realização de perícia médica na parte 

autora, entendo por bem, desde já, determinar a realização de prova 

pericial e, para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente 

cadastrado pela CGJ/TJMT com endereço profissional à Rua Barão de 

Melgaço, 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, centro, 

Cuiabá/MT; para realização de perícia médica, independentemente de 

termo de compromisso, que deverá responder os quesitos formulados 

pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), devendo a Sr. Gestor 

providenciar o necessário para designação de data para tanto, com 

antecedência mínima de 30 dias, certificando-se nos autos. Assim, o 

profissional deverá ser intimado independentemente de termo de 

compromisso, devendo responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (NCPC, arts. 422 e 466), devendo o Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se. Caso o médico aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 740,00 (setecentos e quarenta), o que faço 

com fulcro no artigo 4º da Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite 

máximo da tabela III do anexo da referida Resolução, ante a ausência, 

nesta Comarca, de profissionais que aceitem o encargo, sendo 

necessário o deslocamento do profissional a este Juízo. No mais, persiste 

a decisão com relação às demais determinações. Intime-se, cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra, 3 de março de 2020. 

Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de Direito
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TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1002865-64.2019.8.11.0055. 

AUTOR(A): DALVAN DA CONCEICAO FREITAS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, ETC. Cuida-se de Ação 

Previdenciária para restabelecimento Tutela ajuizada por Dalvan da 

Conceição Freitas em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados nos autos. Ressai da peça de ingresso que o autor 

sofreu acidente de trabalho em 2019, o que comprometeu sua capacidade 

laboral ao lesionar seriamente o braço e ombro esquerdo. CID’s M 25.5. 

Consta que o réu reconheceu a incapacidade do autor, todavia na última 

perícia, teve o benefício cessado em 12/11/2019 pelo motivo: “não 

constatação de incapacidade laborativa”. Ocorreu que o autor alega que 

ainda não consegue trabalhar, de forma que pleiteou administrativamente a 

manutenção de seu benefício, o que foi indeferido, motivo pelo qual ajuizou 

a presente ação. Pleiteia em sede de tutela antecipada pela concessão do 

auxílio doença, e subsidiariamente, pela continuidade do benefício com a 

conversão em aposentadoria por invalidez. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, considerando que, em 

diversos processos semelhantes a este, o INSS tem manifestado a 

impossibilidade de realizar audiência de conciliação e mediação, tal qual 

prevê o artigo 319 do Novo Código de Processo Civil, vejo por bem, em 

razão da economia e celeridade processual, não designar o alusivo ato, 

inclusive pelo fato de que tal audiência pode ser designada a qualquer 

momento. Prosseguindo a marcha processual, passo à análise do pedido 

de antecipação de tutela. De acordo com a exegese legal, para o seu 

deferimento mister a demonstração da probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando a questão à luz 

das exigências acima mencionadas, tenho que assiste razão a parte 

requerente, porquanto o atestado e laudo médicos colacionados ao feito, 

em uma análise preliminar, demonstram que a parte postulante estaria 

incapacitada para o trabalho, ainda que temporariamente. Logo, não é 

preciso fazer um esforço hercúleo para perceber presentes, pelo menos 

na ótica deste Magistrado, a possibilidade da concessão da tutela 

antecipada pleiteada, visto que, presentes os elementos autorizadores do 

artigo 300 do NCPC, quais sejam: prova inequívoca e verossimilhança das 

alegações, somadas ainda à premente necessidade da medida, que se 

verificam no fato de a parte autora estar impossibilitada de exercer suas 

atividades, bem como se eventual demora ocorrer poderá sofrer danos 

irreparáveis, porquanto não possui condições de subsistência. A 

reversibilidade do provimento jurisdicional provisório se faz presente, pois, 

a qualquer momento, o mesmo poderá ser revogado a fim de restabelecer 

o status quo ante, desde que comprovada a capacidade da requerente 

para retornar as suas atividades. Isto posto, nos moldes e razões acima 

elencados, com base no artigo 300 do NCPC, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA em favor da parte autora e, por conseguinte, determino a 

implantação imediata do benefício auxílio-doença, devendo a medida ser 

implantada no máximo em 30 dias pelo requerido, sob pena de aplicação 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), à título de astreintes. Assim, 

determino que se proceda com a citação do requerido, perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável ou na pessoa de seu representante 

judicial (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, §3º) para, querendo, apresente 

reposta no prazo e forma da lei. Havendo a apresentação da peça 

contestatória no interregno legal, intime-se a parte autora para, em sendo 

sua pretensão, impugná-la. Outrossim, ante a necessidade de realização 

de perícia médica na parte autora, entendo por bem, desde já, determinar a 

realização de prova pericial e, para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela CGJ/TJMT com endereço profissional 

à Rua Barão de Melgaço, 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá/MT; para realização de perícia médica, independentemente 

de termo de compromisso, que deverá responder os quesitos formulados 

pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), devendo a Sr. Gestor 

providenciar o necessário para designação de data para tanto, com 

antecedência mínima de 30 dias, certificando-se nos autos. Assim, o 

profissional deverá ser intimado independentemente de termo de 

compromisso, devendo responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (NCPC, arts. 422 e 466), devendo o Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se. Caso o médico aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 740,00 (setecentos e quarenta), o que faço 

com fulcro no artigo 4º da Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite 

máximo da tabela III do anexo da referida Resolução, ante a ausência, 

nesta Comarca, de profissionais que aceitem o encargo, sendo 

necessário o deslocamento do profissional a este Juízo. Esclareça-se 

ainda que, a solicitação de pagamento dos honorários periciais poderá ser 

realizada por este juízo após o término do prazo para que as partes se 

manifestem acerca do laudo confeccionado, ou, sendo o caso, após a 

realização de complementação ou esclarecimento pelo perito. Se fazendo 

necessário para o diagnóstico do laudo pericial exames complementares, 

determino que o perito nomeado encaminhe a parte autora para a 

realização dos exames pelo Sistema Único de Saúde-SUS. As partes 

deverão indicar assistente técnico e apresentar quesitos, no prazo legal, 

sob pena de preclusão. Após, intimem-se da data designada, devendo a 

parte autora comparecer no local indicado, a fim de ser submetido(a) à 

perícia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo 

respectivo, a contar da intimação. Juntado o laudo supra, manifestem-se 

as partes no prazo de 10 (dez) dias, e, na sequência, imediatamente 

conclusos. Finalmente, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem o beneficiário. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Tangará da Serra, 6 de março de 2020. Francisco Ney 

Gaíva Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001162-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SB INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON JOAO COLLE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001162-63.2019.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SB INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS EIRELI ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GERSON JOAO COLLE 

VISTOS, ETC. Da petição inicial se vê que a discussão entre autor e réu é 

unicamente de direito privado. De tais elementos se vê que não há 

qualquer razão para esta ação ter sido distribuída a esta Vara, que é a 

competente para processar e julgar ações que envolvam interesses das 

Fazendas Públicas de acordo com o que preceituam os Provimentos nº 

24/2007 e nº 12/2010 do Conselho de Magistratura. Portanto, devolva-se 

ao Cartório Distribuidor a fim de ser redistribuída a uma das Varas Cíveis 

da Comarca. Tangará da Serra, 20 de fevereiro de 2020. Francisco Ney 

Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001162-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SB INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON JOAO COLLE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001162-63.2019.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SB INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS EIRELI ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GERSON JOAO COLLE 

VISTOS, ETC. Da petição inicial se vê que a discussão entre autor e réu é 

unicamente de direito privado. De tais elementos se vê que não há 

qualquer razão para esta ação ter sido distribuída a esta Vara, que é a 

competente para processar e julgar ações que envolvam interesses das 

Fazendas Públicas de acordo com o que preceituam os Provimentos nº 

24/2007 e nº 12/2010 do Conselho de Magistratura. Portanto, devolva-se 

ao Cartório Distribuidor a fim de ser redistribuída a uma das Varas Cíveis 

da Comarca. Tangará da Serra, 20 de fevereiro de 2020. Francisco Ney 

Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006918-88.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA FERREIRA LESSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA OAB - MT21801/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1006918-88.2019.8.11.0055. 

AUTOR(A): MARTA FERREIRA LESSA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, ETC. Inicialmente, determino a alteração 

do nome da ação para Cumprimento Provisório de Sentença. Após, 

vislumbro que a presente execução provisória visa à implantação do 

benefício previdenciário, assim, considerando que as sentenças que 

imponham obrigação de fazer e não fazer demandam execução imediata e 

ex officio, consoante interpretação do artigo 536 do NCPC, dispensando, 

desta forma, formação de feito executivo, mas tendo em vista que no caso 

em apreço a ação principal na qual foi proferida a sentença objeto de 

cumprimento foi encaminhada à Superior Instância para análise do recurso 

interposto, não entrevejo qualquer óbice à formação de instrumento em 

apartado para fins de execução, tal como se afigura o caso dos autos. 

Ademais, a sentença em execução preenche os requisitos previstos no 

artigo 522, parágrafo único e incisos, do Novo Código de Processo Civil, 

não encontrando óbice na Lei nº. 9.494/97, razão pela qual, proceda-se 

com a intimação do executado, para que implante o benefício deferido no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial. 

Defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 

98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora 

deferida abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, 

os honorários de advogado e peritos que atenderem o beneficiário. Às 

providências. Tangará da Serra, 20 de fevereiro de 2020. Francisco Ney 

Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000224-69.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA VALENTINA DA CONCEICAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO VERONEZ (IMPETRADO)

FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA (IMPETRADO)

AGNALDO FERREIRA DA SILVA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1000224-69.2020.8.11.0055. 

IMPETRANTE: FRANCISCA VALENTINA DA CONCEICAO IMPETRADO: 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA, OLIVIO VERONEZ, FÁBIO MARTINS 

JUNQUEIRA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos. Ciente da 

interposição do agravo. Por conseguinte, mantenho a decisão agravada 

inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em cumprimento à 

decisão proferida pela Desembargadora Relatora (Id. 2991519), 

comunique-se o impetrado para que suspenda o ato administrativo de 

interdição. No mais, tendo em vista que não houve determinação para 

suspensão do feito, abra-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação e então conclusos. Intimem-se. Às providências 

necessárias. Tangará da Serra, 7 de março de 2020. Francisco Ney Gaíva 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000225-54.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO APARECIDO SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1000225-54.2020.8.11.0055. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ADRIANO APARECIDO SILVA VISTOS Diante da justificativa 

previamente apresentada para ausência da testemunha, redesigno o ato 

para o dia 03/04/2020 às 14:00 horas. Intime-se. Comunique-se. 

CUmpra-se. , 7 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002749-58.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU GARBIN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA CARTA DE CITAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO NEY 

GAIVA PROCESSO n. 1002749-58.2019.8.11.0055 Valor da causa: R$ 

72.037,68 ESPÉCIE: [ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO 
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GROSSO Endereço: Avenida República do Libano, 2.258, 00, Palácio 

Paiaguás, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

POLO PASSIVO: Nome: ALCEU GARBIN Endereço: RODOVIA-BR 364 

SENTIDO A CACERES, 0, ZONA RURAL, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78300-000 Senhor(a): ALCEU GARBIN - CPF: 451.185.159-04 

(EXECUTADO) A presente carta, extraída dos autos da EXECUÇÃO 

FISCAL, acima identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa 

Senhoria, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), 

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

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garantir 

a execução (art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; fiança bancária ou nomeação de bens 

próprios à penhora, inclusive de terceiros, desde que com anuência 

destes. VALOR DO DÉBITO: R$ 72.037,68 ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo para garantir a execução é de 05 (cinco) dias, contados da entrega 

desta carta no endereço da parte, ou, omitida tal data no aviso de 

recebimento, de 10 (dez) dias após a entrega dela à agência postal (art. 

8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para oferecimento de embargos à 

execução é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada aos 

autos da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora. Não sendo 

pago o débito e nem garantida a execução, serão penhorados ou 

arrestados bens do(s) devedor(es) ou responsável(eis) legal(ais), tanto 

quantos bastem para satisfação do débito. Segunda-feira, 09 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.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-80.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMA TOMAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000663-80.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:DAGMA TOMAZ 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 01/09/2020 

Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 7 

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: 1000664-65.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANASTACIA ALVES CAMPOS (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. 1000664-65.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ANASTACIA 

ALVES CAMPOS 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: THIAGO 

Data: 02/09/2020 Hora: 16:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 7 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: 1000665-50.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000665-50.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ADEMIR PANO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/09/2020 Hora: 16:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 7 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: 1000666-35.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANBASTER DA COSTA VALE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000666-35.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:WANBASTER DA 

COSTA VALE 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: THIAGO Data: 03/09/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 9 

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: 1000667-20.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAYS SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000667-20.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LAYS SANTOS 

DA SILVA 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: THIAGO Data: 03/09/2020 Hora: 08:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 9 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: 1000668-05.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MORAIS PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000668-05.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:NEIDE MORAIS 

PESSOA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 03/09/2020 Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 9 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: 1005823-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FRANCISCO DE SOUZA (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))

 

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 03/06/2020, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-87.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA DE ALMEIDA AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000669-87.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:PALOMA DE 

ALMEIDA AMARAL 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: THIAGO Data: 03/09/2020 

Hora: 08:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 9 

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: 1003866-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO (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))

 

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 03/06/2020, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-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:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para informar nos autos dados bancários para 

levantamento de valor;

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

Processo Número: 1000601-40.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DA SILVA OAB - MT23551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

inss- instituto nacional de seguro social (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. A inicial não pode ser recebida, visto que o Juizado 

Especial Cível não é competente para o conhecimento e processamento de 

causas relativas a levantamentos de resíduos, consoante determinação 

expressa do art. 3º, §2º, da Lei Federal nº 9.099/95, visto que a hipótese 

encontra-se devidamente regulamentada pela Lei 6.858/80. Não bastasse 

a vedação expressa da lei, é pacífico o entendimento de que não podem 

ser processadas no Juizado Especial ações que tem rito específico, não 

compatível com o estabelecido na Lei nº 9.099/95. Não há, portanto, como 

dar prosseguimento ao feito e analisar pedido de alvará judicial no âmbito 

do Juizado Especial por flagrante incompetência desta justiça 

especializada, conforme acima exposto, além das regras de competência 

para as ações estabelecidas na Lei nº 9.099/95 serem absolutas, por 

versarem sobre competência material. A hipótese, na esteira de 

entendimentos doutrinários e jurisprudenciais majoritários, comporta 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, da 

Lei nº 9.099/95. Deverá, assim, a reclamante promover o pedido de alvará 

judicial na Justiça Comum Estadual desta Comarca nos termos da Lei 

6.858/80. Por tais razões, declaro a incompetência deste Juizado Especial 

para o processamento de ação de caráter alimentar e JULGO EXTINTO o 
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presente feito, sem resolução de mérito, determinando seu conseqüente 

arquivamento, nos termos da CNGC/MT. Sem custas, diante do que 

estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 de Março de 2020. LIVRADA 

GAETE Matricula nº 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 02 de Março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR MARIA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO o Banco o Brasil para informar nos autos os dados bancários para 

levantamento de valor.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte reclamante para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 26/08/2020 15:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002399-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GREGORIO DE MELO (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))

 

Intimo a parte Reclamante para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000832-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES OAB - MT23380/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte reclamante para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Despacho 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA KAREN DA SILVA SANTOS OAB - PA24311 (ADVOGADO(A))

CARLOS FELIPE BAIDEK OAB - PA12728 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. 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, 09 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000577-12.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PERON MODAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA NATALIA ALVES DA 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, 09 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000652-51.2020.8.11.0055
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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:

PAMELA EDUARDA CARMEZINE DO VAL (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 (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, 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, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000653-36.2020.8.11.0055

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:

RAYELLY DOS SANTOS 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 (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 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 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, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000654-21.2020.8.11.0055

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:

ROSA MARIA SOARES DE LIMA (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 executade, 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 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 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 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, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000657-73.2020.8.11.0055
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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:

WELINGTON DOS SANTOS LEITE (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, 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, 

09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000658-58.2020.8.11.0055

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:

VIVIANE FRANCISCA DA 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 o credor 

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 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, 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, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000660-28.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

MARIA LAURA COSTA E SILVA OAB - MT27606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON BARBOSA (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, 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, 

09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000655-06.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

MARIA LAURA COSTA E SILVA OAB - MT27606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO (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, 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, 

09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BADIULLAH KAFFASHI (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:

DELBEN MARTINS - COMERCIO E INTERMEDIACAO DE MERCADORIAS EM 

GERAL EIRELI (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, 4 de março 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-42.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON BRITO FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000672-42.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:EVERSON BRITO 

FORTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA PATRICIA 

PASQUALLI, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

GONCALVES COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA - ME 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 13/08/2020 Hora: 10:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 9 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000817-35.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE KATTIELLE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Compulsando os autos, verifica-se que embora tenha havido 

bloqueio nas contas da executada, até a presente data não foi designada 

audiência de conciliação e, considerando que o prazo para oferecimento 

dos embargos em ação de execução de titulo extrajudicial é a data da 

audiência (art. 53, §1º da Lei 9.099/95), INDEFIRO, por ora, o pedido de 

levantamento do valor bloqueado. Assim sendo, DESIGNE-SE data para 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-19.2019.8.11.0055

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:

LEIDIANE DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 
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representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000886-67.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANA CORREIA DOS SANTOS (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 

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 do ID 28640743, determinando a expedição de 

ofício ao empregador do executado, sendo a empresa Brasvalor Logística 

e Sistemas de Transportes, CNPJ Nº 03.678.741/0001-14, localizada no 

endereço informado nos autos, 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 

(R$ 947,16). 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). Sem 

prejuízo da determinação supra, com fundamento no art. 139, IV, e art. 

782, § 3º, do CPC, defiro o pedido e determino a inclusão do nome do 

executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema 

SERASAJUD. Caso a diligência de penhora seja infrutífera, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA AGUIAR GALDEANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto OAB - MT0011466A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 161 de 574



 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

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: 1000759-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANI PEREIRA CHIERIGATT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(10 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROMIL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEIBER WAIGHT THOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT14035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamada para, no prazo de 10 dias, manifestar se o 

comprovante de pagamento juntado no ID 28753400 é referente ao valor 

da condenação atualizado. Consigne-se que com o silêncio será 

presumido que o referido pagamento é, de fato o cumprimento da 

obrigação, com consequente levantamento em favor da reclamante. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA CONCEICAO DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. ESCODELER - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA SIQUEIRA DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS Ao Contador Judicial para cálculo atualizado do valor executado. 

Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código de 

Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do cumprimento 

de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, 

transitada em julgado a sentença sem a satisfação voluntária do débito, 

intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das 

custas, se houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, 

§ 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, 

deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o 

respectivo auto, intimando-se o executado ou o representante legal na 

pessoa de seu advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado 

ou correio, para apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de 

depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a partir da data do 

depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de não existir 

patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a Secretaria 

observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha sido 

declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá observar o 

disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em cartório a 

partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal será 

necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo opostos 

embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se manifestar 

sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, 

optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, 

expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de costume, 

dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de valor 

inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001553-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE REFFATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEIMAR TORRES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(60 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. Em 

relação ao pedido de habilitação, advirto a parte que 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, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLAYNE REZENDE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do Id 2878641, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011748-80.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DORI EDSON DA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

ATAFE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Informam as partes a natureza do acordo já homologado pelo 

Juízo, contudo nada requereram. Assim, considerando que o acordo já foi 

devidamente homologado, caso nada mais seja requerido, ao arquivo com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-77.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANE CAROLINE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 
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da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010080-11.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI MANERICH STEIMBACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UELINTON DE ARAUJO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Embora tenha informado o valor atualizado do débito, o exequente 

nada requereu na petição juntada no ID 28805680. Assim, intime-se para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002246-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANY DE SOUZA STEINBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 28790336 designe-se nova data para 

audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-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: 1001081-52.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. SILVA DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA OAB - MT23410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000403-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SALLES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYS FERREIRA RANDO OAB - MT25127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. 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. 

Após, intime-se o executado para cumprir a obrigação de fazer, conforme 

requerido no item 2 do pedido do ID 28774069, no prazo de 10 dias. Em 

relação a aplicação de multa, já houve deliberação do Juízo, cabendo a 

parte requerer as providências necessárias para sua execução. 

Decorrido o prazo para o cumprimento da obrigação, com ou sem 

manifestação, intime-se a exequente 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, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002657-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEZREEL FILIPE MARQUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(90 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 12 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010769-55.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

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: 1000267-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLINA MARIA RAMOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS DEFIRO a penhora de bens móveis da parte executada, inclusive 

os que guarnecem sua residência, a fim de satisfazer a pretensão do 

exequente, devendo o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado, 

penhorar tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, com exclusão 

dos bens residenciais essenciais à habitabilidade, devendo observar a 

ordem legal prevista no artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem 
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como proceder à imediata avaliação dos bens penhorados. Vejamos o 

entendimento de nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA 

DE CONJUNTO DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE 

SOM, FORNO DE MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. 

IMPENHORABILIDADE APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E 

FUNCIONALIDADE DA RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade 

da residência do executado como o conjunto de estofados, a estante e o 

fogão, assim como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. 

Entretanto, o aparelho de som e o forno de microondas não são bens 

essenciais à dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não 

estando acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem 

Residencial da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 

8.009/90. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 

71001460450; Santana do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. 

Des. Clóvis Moacyr Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; 

Pág. 114) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE 

GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE 

DUPLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens, inclusive na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, na forma do art. 53, §§ 1º a 3º, da Lei nº 9.099/95. Caso não 

haja composição amigável, o executado poderá ofertar embargos à 

execução em audiência. Se não forem ofertados embargos, poderá o 

credor desde logo exercer o direito de opção descrito no dispositivo em 

comento. Caso a diligência de penhora de bens seja infrutífera, INTIME-SE 

a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar qual o endereço 

onde se encontram os bens passiveis de penhora em seu nome, 

consignando que a omissão caracterizará ato atentatório à dignidade da 

Justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, 

sem prejuízo de outras sanções de natureza processual e material (Art. 

774, do CPC). Decorrido o prazo, sem manifestação quanto a ultima 

providência, intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA OAB - 468.493.941-34 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Promovo a juntada do espelho de consulta realizada no sistema 

CAGED, uma vez que não foi anexado. No mais, cumpra-se o despacho 

do ID 27934588. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000068-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVALI RIBEIRO AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO CHIMINACIO PEREIRA OAB - PR90780 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH RIBEIRO BERMERT (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Deverá a parte exequente informar o nome da mãe, data de 

nascimento e/ou o número do título de eleitor do executado, a fim de que 

seja apreciado o pedido de buscas do endereço da reclamada no SIEL, 

uma vez que para o atendimento da providência é imprescindível a 

informação sobre referidos dados. Em relação demais pedidos, OFICIE-SE 

as empresas, ENERGISA e SAMAE para, no prazo de 10 dias, informar se 

o reclamado possui cadastro em seu banco de dados (endereço). Com as 

informações, intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de 

fevereiro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001709-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (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:

LUCIVONE ANA DE FARIA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 28756065. Contudo, promovo diligência via 

Sistema CAGED que alcançará os mesmos fins pretendidos pelo 

reclamante. Com o resultado da diligência (extrato anexo) intime o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1000510-81.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA FERNANDA KUNST BALCONI (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. CORREIA & CIA LTDA (ORDENADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZILMA APARECIDA GONCALVES OAB - MT5150-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA FONSECA NUNES DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001315-34.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAN TOM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001420-45.2018.8.11.0055

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:

TAYNARA DE OLIVEIRA DA SILVA JARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001448-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA GENI ALVARENGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Apesar de ainda não ter ocorrido penhora, não vislumbro 

obstáculo para designação de audiência de conciliação, tendo em vista a 

latente possibilidade de acordo. DESIGNE-SE data para realização de 

audiência de conciliação. Caso não haja composição amigável em 

audiência, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender cabível, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010145-06.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETHE THEREZINHA PSCHEIDT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para manifestar sobre a impugnação do ID 

28534354, no prazo de 10 dias. Após, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-27.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BOTELHO DIAS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. CARMELITA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000673-27.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:GILMAR 

BOTELHO DIAS & CIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA POLO PASSIVO: M. CARMELITA DE 

OLIVEIRA & CIA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 03/09/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 9 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: 1002489-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNA R. CASAGRANDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ALVES (REQUERIDO)

MARIA DOS SANTOS ALVES 73190624100 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, retificar os 

cálculos do ID 27942368, uma vez que não cabe fixação de honorários 

advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de 

acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 

do FONAJE). Havendo manifestação, conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Decorrido o prazo, sem manifestação, ao arquivo com as 

devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 24 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA QUATRO EIXOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSE MIRANDA ROSA 53133587153 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 27963060. Com o resultado da diligência 

(extrato anexo) intime o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002722-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BAUMGARDT DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO MIGUEL DA SILVA OAB - MT24594/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/B 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Raisa Ferreria Wanderlei Wasconcelos (REQUERIDO)

PEDRO ALVES MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 
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(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001223-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE PELACHIM DE SOUZA (REQUERIDO)

JOSE MARTINS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Existe questão de ordem pública a ser sanada. Analisando os 

autos verifica-se que a ação foi proposta contra José Martins de Souza e 

Elizete Pelachim de Souza. Devidamente intimados, compareceram na 

audiência de conciliação, a parte autora e o reclamado José Martins de 

Souza, ausente a reclamada Elizete Pelachim de Souza. As partes 

presentes efetuaram acordo nos termos estabelecidos no termo de 

audiência do ID 17679628, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo. 

Após o descumprimento do acordo, a reclamante pugnou pelo 

cumprimento de sentença em face dos reclamados. Embora este Juízo já 

tenha recebido o pedido em questão, não há como determinar o seu 

prosseguimento em face da reclamada Elizete Pelachim de Souza, uma 

vez que não compareceu a audiência, não fazendo parte do acordo. 

Assim, intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar se 

pretende o prosseguimento da ação de conhecimento em relação a 

reclamada Elizete Pelachim de Souza, consignando que o silêncio será 

presumido como desistência em relação a parte em questão. Por fim, 

considerando que a correspondência encaminhada para intimação do 

executado José Martins acerca da decisão do ID 20169874 foi em 

endereço diverso do Id 17296104 (endereço de citação/intimação da 

inicial), renove-se o ato de intimação. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-22.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/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))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001850-60.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES BRASIL (REQUERENTE)

DOUGLAS LIRIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELINA SCHAFER VILAS BOAS BARBOSA (REQUERIDO)

CLEBER STEVES BARBOSA (REQUERIDO)

MEGA SHOP UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL ALEXANDRE PEDROSO TANOS OAB - SP158665 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a manifestação do excepto de que possivelmente 

haveria ocorrido a alteração dolosa do contrato em relação a clausula de 

eleição de foro, sugerindo até mesmo a pratica de infração penal, 

intime-se o excipiente para, no prazo de 10 dias, sobre as alegações em 

questão. Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 03 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002593-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA KETURI RODRIGUES CHABUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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 Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-10.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PIANA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000167-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KLEDIR VILELA CARVALHO (REQUERENTE)

JESSICA OLIVEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON ARAUJO DE CARVALHO OAB - MT0012842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002235-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA OAB - MT24781/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA SOMENZARI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. 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: 1002006-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (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:

SILVANO FIRMINO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intimem-se as parte para, no prazo de 10 dias, manifestar se 

pretendem a homologação do acordo juntado no ID 28126597, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 

de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011236-34.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 28443689. Contudo, promovo diligência via 

Sistema CAGED que alcançará os mesmos fins pretendidos pelo 

reclamante. Considerando que a diligência foi infrutífera (extrato anexo) 

intime o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 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: 1001251-24.2019.8.11.0055

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:

LUCIANA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000394-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GOULART DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante o teor da certidão do ID 28715066 arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINO PEREIRA (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:

PAULO AGUIAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido formulado no ID 28637171 para determinar a 

suspensão do processo pelo prazo requerido. Decorrido prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, intime-se o credor para que se 

manifeste se houve o seu regular adimplemento, no prazo de 5 dias, 

consignando que o silêncio importará na presunção de quitação integral da 

dívida, com a extinção do processo com fundamento no art. 924, II, do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de fevereiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-40.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS FURLAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Elker Cristino Braga (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação da certidão do ID 28401208, intime-se 

a reclamante, via telefone, para que manifeste se ainda possui interesse 

no prosseguimento do feito, advertindo que caso não pratique as 

providências necessárias ao prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias 

os autos serão extintos sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-95.2018.8.11.0055

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:

FLAGNER JUNIOR SILVA LOURENCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

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

da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000828-64.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DINARTE KUNST (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 

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. 
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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 do ID 28640772, determinando a expedição de 

ofício ao empregador do executado, sendo a empresa Cooperatira 

Agropecuária Mista Vale do Sepotuba, CNPJ Nº 14.937.767/0001-56, 

localizada no endereço informado nos autos, 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 (R$ 447,54). Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

e alcançado o valor total da execução, 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). Sem prejuízo da 

determinação supra, com fundamento no art. 139, IV, e art. 782, § 3º, do 

CPC, defiro o pedido e determino a inclusão do nome do executado no 

cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Caso a 

diligência de penhora do salário do executado seja 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. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000457-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de Citada, a Parte Reclamada não se manifestou. 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT9183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao apresentar nova justificativa para o seu não comparecimento 

na audiência de conciliação, o reclamante vem novamente requerendo 

seja deferido o pedido para se fazer representado por sua esposa. Este 

Juízo já deliberou sobre o pedido nos autos e já consignou expressamente 

que nos Juizados Especiais a presença da parte em qualquer das 

audiências é personalíssima e imprescindível, ou seja, não se pode fazer 

representar por procurador ou preposto, com exceção da pessoa jurídica. 

O entendimento pacífico da jurisprudência dos Juizados Especiais nesse 

sentido está baseado no art. 9º da Lei nº 9.099/1995 e está há muito 

sufragado pelo Enunciado 20 do FONAJE: O comparecimento pessoal da 

parte às audiência é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. A representação pretendida pelo reclamante 

seria em tese possível caso tivesse promovido a ação perante a Justiça 

Comum; porém, tendo optado por promover o pedido perante o Juizado 

Especial Cível, evidente que deve se submeter às regras de procedimento 

próprias aplicáveis à via que elegeu. Assim, não há como acolher o pedido 

de representação do reclamante, razão pela qual, mais uma vez, INDEFIRO 

o pedido. Outrossim, considerando as justificativas apresentadas, 

pertinente que seja designada nova data para audiência de conciliação, 

uma vez que não há qualquer impedimento ao prosseguimento do feito, em 

especial por observância ao princípio da economia processual, bem como 

o fato de que é beneficiário da justiça gratuita e poderia vir a interpor nova 

ação, caso este feito seja sejam julgado extinto. Contudo, advirto a parte 

reclamante que, considerando as reiteradas ausências, somente serão 

aceitas novas justificativas de não comparecimento pessoal caso 

informadas com antecedência razoável e escoltadas com documentos 

idôneos que as sustentem. Assim, DEFIRO o pedido de DESIGNAÇÃO de 

nova data para designação de audiência de conciliação. Intimem-se todos. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-33.2019.8.11.0055

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 DE FATIMA CUSTODIO DA COSTA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 10/02/2020, às 14H15MIN.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000563-28.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

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:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (TESTEMUNHA)

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Da análise dos pedidos formulados pelo reclamante, verifica-se 

claro litisconsórcio ativo passivo necessário unitário entre os entes 

públicos reclamados e o adquirente do veículo, tendo em vista que o 

deferimento dos pleitos terão reflexo direto na esfera de interesses deste. 

Assim, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial, devendo incluir no polo passivo o comprador do veículo, sob pena 

de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-49.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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LILIANE RUEDEL PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE OAB - MT27567/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA AMONIA MODESTA XAVIER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000678-49.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LILIANE RUEDEL 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA ANGELICA NUCCI 

BELOTE POLO PASSIVO: AMANDA AMONIA MODESTA XAVIER 

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: 03/09/2020 Hora: 09:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 9 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: 1001043-40.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON ALVES CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de Citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000502-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL VENDRAME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO SANINI (EXECUTADO)

 

Certifico que, apesar de Citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000639-52.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CRISTINA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER OAB - MT23743/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. FERNANDES E FERNANDES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A petição inicial precisa ser emendada. Não há como ser analisado 

o requerimento no sentido de se determinar obrigação de fazer à empresa 

reclamada para que “preste seus serviços com excelência” e que “resolva 

de uma vez por todas a situação” do veículo da parte reclamante, uma vez 

que o pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 319, IV, do 

CPC, por ausência da exigida especificação legal Não obstante o art. 14, § 

2º, da Lei nº 9.099/1995 permita a formulação de pedido genérico, a 

generalidade mencionada pela lei diz respeito à impossibilidade de imediata 

determinação do valor econômico da pretensão (na esteira do que prevê o 

art. 324, § 1º, do Código de Processo Civil). Não permite, porém, que o 

reclamante formule requerimento de imposição de prestação genérica sem 

qualquer especificação mínima, especialmente porque não é possível, no 

âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças ilíquidas, diante 

do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Assim, é 

imprescindível que a reclamante especifique qual ou quais os 

serviços/produtos seja a reclamada compelida a fornecer, porque, da 

maneira como formulados os pedidos, não há nem mesmo como saber 

qual a obrigação a ser determinada à reclamada, situação que dificultaria 

até mesmo a sua defesa neste processo. Assim, faculto à parte autora a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente 

adequadamente os pedidos, conforme acima mencionado, adequando 

consequentemente o valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial 

(artigos 320 e 321 do CPC de 2015). Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002239-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LERIVAN ALVES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BARBOSA OAB - MT16697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/01/2019, às 13h00min, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000376-25.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE LIRA RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

 

Sobre a diligência juntada no id 30053736 INTIMO a Parte Exequente para 

se manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001785-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZADYA CONFECCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001436-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUCLEO-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR F. DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012161-93.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR LUIZ RIZZON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MATIAS SUBRINHO (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar no autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010750-88.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIR ANTONIO CADORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-88.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS VEGINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. 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. O reclamante anexou à 

inicial a declaração de pagamento emitida pela própria reclamada no Id 

29934708, demonstrando o pagamento do seguro obrigatório referente ao 

ano de 2019. Por outro lado, o reclamante comprova, por meio do extrato 

juntado no Id 29934708 que o débito ainda consta como não quitado no 

sistema do Detran/RO, o que vem impedindo o licenciamento do veículo do 

reclamante. O perigo da demora está consubstanciado, considerando que 

se a tutela for concedida tão somente ao final da demanda o reclamante 

poderá sofrer diversos prejuízos, além dos que já está suportando, uma 

vez que o veículo encontra-se apreendido em razão da ausência do 

licenciamento. Essa situação, que já está gerando prejuízos financeiros ao 

reclamante, que se vê na obrigação de arcar com os custos da apreensão 

do veículo, está também impedindo-o (injustamente, ao que tudo indica) de 

utilizar plenamente o veículo, vulnerando, por consequência, seu direito de 

propriedade. Assim, imprescindível o deferimento da tutela de urgência, 

para que os prejuízos não se perpetuem. 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 o reclamado 

providencie, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias, a 

comunicação do pagamento do seguro obrigatório referente ao ano de 

2019 do veículo descrito na inicial ao Detran-RO, sob pena de multa diária 

que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 40 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, 06 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000634-30.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MONIKY BRUNA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTOLDO OAB - MT24593/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, 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 da concessão da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 
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isto é, seria ineficaz. Em juízo de cognição sumária, não verifico a 

presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A 

reclamante informa na inicial que tem um crédito no valor de R$ 6.848.94 

com a reclamada, em razão de ter contratado FIES correspondente a 420 

CH, porém cursou apenas 220 CH. Pleiteia que a reclamada seja compelida 

a restituir a citada quantia liminarmente. O requerimento, no entanto, 

esbarra, num primeiro momento, na ausência de constatação, em juízo de 

cognição sumária, acerca da efetiva obrigação da reclamada em devolver 

a quantia mencionada, especialmente quanto ao aspecto acerca de quem 

seria o titular do direito de restituição, se a reclamante ou a instituição 

financeira. Embora o documento juntado no ID demonstre que efetivamente 

há um crédito não utilizado pela reclamante, não há como inferir, nesta 

fase processual quem seria seu titular. Nesse passo, considerando que 

não há informação sobre os termos do contrato de financiamento, não é 

possível vislumbrar se a quantia correspondente às aulas não realizadas 

é ou não de titularidade da reclamante. Mas o principal impedimento para o 

deferimento da medida consiste no evidente perigo de irreversibilidade da 

medida. Ora, diante da dúvida acima mencionada e especialmente diante 

da natureza da obrigação buscada pela reclamante, é evidente que o 

deferimento da pretensão implicaria em evidente perigo de esvaziamento, 

de pronto, do objeto do conflito. O pedido esbarra, assim, no impedimento 

descrito no art. 300, § 3º, do CPC. Não bastasse, também não é possível 

visualizar o requisito do perigo da demora, porquanto desde julho de 2018 

a reclamante foi informada do alegado crédito e somente formula sua 

pretensão agora, passados quase dois anos, sem sequer mencionar 

quais seriam os motivos que indiquem a urgência da medida. Com estas 

razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a 

tutela de urgência almejada. 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, 5 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-91.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDA RODRIGUES CHAVEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

K. F. JORGE EIRELI (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

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 

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. 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. 

De início, necessário ressaltar que a relação jurídica entre as partes é 

decorrente de contrato que está sujeito aos ditames da legislação do 

Consumidor. Por outro lado, resta perfeitamente caracterizada a relação 

de consumo, dada a condição do reclamante como consumidor e da 

reclamada como fornecedora, nos ditames dos arts. 2º e 3º do CDC. Em 

que pese não seja possível, nesta sede, visualizar a alardeada ilegalidade 

na multa fixada em contrato, há um fator que indica a efetiva necessidade 

de suspensão da execução do contrato. Conforme é possível inferir pelo 

teor das mensagens anexadas à petição inicial, após requerimento 

formulado pela reclamante para rescisão do contrato, a parte reclamada 

encaminhou proposta de acordo que foi inicialmente aceita pela 

reclamante. Porém, entre a oferta da proposta e seu efetivo cumprimento, 

a reclamada houve por bem desistir da oferta (ID 29518961 – p. 14), em 

momento em que já se haviam vencido parcelas do pacto original. Em juízo 

de rasa cognição fica evidente que a reclamada ofertou renegociação 

(novação) do negócio jurídico original, encaminhando inclusive minuta que 

chegou a ser assinada pela reclamante. Essa situação aparentemente fez 

com que a reclamante interrompesse os pagamentos, postura que parece 

estar justificada, em razão da proposta de novação ofertada pela 

reclamada. Por outro lado, há efetiva possibilidade de que, quando da 

declaração de resolução contratual, haja revisão de cláusulas que podem 

ensejar a revisão dos valores devidos pela reclamante. Portanto, seja 

tendo em consideração a possibilidade de que venha a ser rescindido o 

contrato, bem como diante da postura da reclamada que indicou à 

reclamante que tinha real intenção de novar o pacto original, verifico a 

plausibilidade do direito invocado pelo reclamante na petição inicial, 

especialmente porque a mora da reclamante está aparentemente 

justificada pela própria postura da reclamada. Por outro lado, o periculum 

in mora também se faz presente, tendo em vista que a reclamante poderá 

ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão do não 

pagamento das parcelas objeto do contrato. Há que se observar, a medida 

de urgência está sendo deferida apenas para suspender a execução do 

contrato e, consequentemente, ilidir os efeitos da mora. Por essa razão, é 

possível concluir pela completa ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando o 

contrato a produzir os seus efeitos normalmente. Com estas razões, 

DEFIRO a tutela de urgência, para determinar a suspensão da execução 

do contrato descrito na petição inicial, desobrigando as partes do 

cumprimento recíproco das obrigações nele descritas até o julgamento 

definitivo da lide, bem como para determinar que a reclamada se abstenha 

de inscrever o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

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 
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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, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002633-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

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, 05 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002302-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO EVANGELISTA DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA SHOPPING CENTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (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, 05 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THALES MENDES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (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, 06 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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, 09 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDES DEMARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA OAB - MT24324/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (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, 09 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIOLI DE JESUS PALHANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (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 
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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, 09 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000051-45.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN VITOR CARVALHO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI BENTO GARCIA GUEDES (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. Com fundamento no art. 139, 

IV, e art. 782, § 3º, do CPC, defiro o pedido e determino a inclusão do 

nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema 

SERASAJUD. 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, 4 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002608-73.2018.8.11.0055

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:

NELCIMARA NATALIA DE SOUZA SANTOS (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. A pesquisa indicou a inexistência de 

veículos em nome da parte executada. Assim, 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, 4 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORAYNE ANDRADE FERREIRA TOMAZ (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, 5 de março 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

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, 09 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002090-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA OAB - MT0019239A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (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, 09 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-42.2020.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON BRITO FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que nunca contratou com a empresa reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 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 plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. A alegação do reclamante soa verossímil, diante da inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do 

CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. 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. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à 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 seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

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/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, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA MATOS HERRERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/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 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 
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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. 

Em que pese seja a conduta de impedimento de rematrícula por 

inadimplência amparada pelo disposto no art. 5º da Lei nº 9.870/1999, é 

necessário observar que os documentos carreados aos autos 

demonstram satisfatoriamente e com alta probabilidade que a reclamante 

está adimplente com as contraprestações por ela assumidas no contrato 

de prestação de serviços educacionais junto à universidade reclamada. 

Essa conclusão resulta da análise dos documentos do ID 28831620, no 

qual há informação acerca do adimplemento de todos os meses do ano de 

2017. Por outro lado, relativamente ao débito com vencimento no mês de 

maio de 2019, o documento do ID 28831626 indica que a própria reclamada 

aparentemente reconhece que a reclamante realizou corretamente o 

aditamento relativo ao semestre em curso, indicando inclusive a 

necessidade de reanálise da pendência. Referidos documentos 

evidenciam, como já sustentado, que há um aparente equívoco no registro 

de pendências financeiras da reclamante, que efetivamente a estão 

impedindo de renovar sua matrícula junto à instituição de ensino 

reclamada. Se isso não fosse o suficiente, é necessário observar que, 

ainda que se partisse da premissa de que as cobranças sejam 

justificáveis, as pendências não podem servir como impedimento para a 

rematrícula, tendo em vista as datas de suas ocorrências. Causa espécie 

também o fato de que referidas pendências, mesmo uma delas sendo 

consideravelmente pretérita, não tiveram, até este momento, o mesmo 

efeito agora pretendido pela universidade reclamada, de impedir sua 

rematrícula. Ora, houvesse mesmo inadimplemento, o natural seria que o 

impedimento à rematrícula ocorresse desde pelo menos o início do primeiro 

semestre letivo de 2018. Porém, os documentos anexados aos autos 

revelam que a reclamante vinha regularmente frequentando o curso, 

situação que indica ser altamente provável que o aparecimento das 

pendências somente agora deriva efetivamente de algum equívoco. 

Portanto, não há nada que justifique a criação, por parte da reclamada, de 

qualquer obstáculo para a reclamante continuar o curso e a realizar 

normalmente seus trabalhos e provas na instituição de ensino. Nesse 

sentido: EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO 

DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO – COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 

100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – 

EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – 

TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – PREJUÍZOS À HONRA E À VIDA 

ACADÊMICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A tutela provisória 

de urgência, de natureza antecipada e requerida em caráter incidental, 

será concedida diante de elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

inexistindo risco de irreversibilidade do provimento antecipatório (art. 300, 

caput e § 3º, do Código de Processo Civil). A probabilidade do direito 

invocado consubstancia-se nos fortes indícios de que o agravado é 

beneficiado pelo Programa de Financiamento de Encargos Educacionais ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES), e que foi contemplada em 100% do 

montante das mensalidades escolares referente ao Curso de Medicina, de 

modo que se afigura, em tese (o que poderá ser melhor esclarecido na 

instrução do feito), ilegítima e inviável a cobrança de quaisquer valores 

residuais ao final do semestre. Presente, ainda, o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, pois eventual negativação e o óbice ao 

acesso ao sistema da instituição à rematrícula podem ocasionar danos 

sensíveis à honra e à vida acadêmica do aluno , mostrando-se correta a 

antecipação da tutela para impedir a configuração de tais situações 

enquanto pendente discussão judicial. (TJMT. 3ª Câmara de Direito Privado 

- Câmaras Isoladas Cíveis de Direi to Pr ivado, N.U 

1004430-34.2019.8.11.0000, Relator: Dirceu dos Santos, j. 24..07.2019) 

Renovação de matrícula em estabelecimento de ensino. Inadimplência. 

Débito antigo. Dano moral. 1 – Não há contradição na sentença que 

enfrenta, de forma motivada, os argumentos deduzidos e decide a partir 

do convencimento do seu prolator. 2 – Legítima a recusa da instituição de 

ensino particular em prestar serviços educacionais ao estudante que se 

encontra em débito com as mensalidades. 3 – Se, contudo, o débito 

refere-se a mensalidades vencidas há mais de quatro anos e está sendo 

discutido em juízo, não se justifica a recusa na renovação da matrícula do 

aluno, que, com exceção da dívida antiga, está em dia com o pagamento 

das mensalidades. 4 – Dano moral ocorre quando a situação for capaz de 

repercutir na esfera da dignidade da pessoa. Aborrecimentos e meros 

dissabores não são suficientes para caracterizá-lo. 5 – Apelações não 

providas. (TJDFT. 6ª Turma Cível, Apelação 0029840-43.2015.807.0007, 

Relator: Jair Soares, j. 03.05.2017) Prestação de serviços educacionais. 

Curso universitário. Ação de obrigação de fazer. Recusa de rematrícula. 

Decisão que concedeu liminar para permitir ao autor/agravado a 

continuidade dos estudos. Manutenção. Necessidade. Recusa fundada na 

existência de débitos pretéritos, relativos a curso anterior. Pendência 

financeira que passou despercebida pela instituição quando aceitou a 

matrícula do aluno para o novo curso. Não caracterização do 

inadimplemento a que se refere o art. 5º da Lei 9.870/99. Existência, 

ademais, de execução judicial do débito antigo. Agravante que, inobstante, 

aceitou a matrícula e recebeu mensalidades por cinco meses. Contrato 

formalmente em ordem. Inexistência de vício a autorizar sua anulação. De 

rigor observar-se ao princípio pacta sunt servanda. Recurso da ré 

desprovido. (TJSP. 30ª Câmara de Direito Privado, AI 

0046321-45.2013.8.26.0000, Relator: Marcos Ramos, j. 12.06.2013) De 

outro lado, o periculum in mora também transparece evidente, porquanto o 

impedimento à rematrícula importará, com alta probabilidade, em graves 

prejuízos à vida acadêmica da reclamante. Portanto, analisadas as novas 

alegações e documentos apresentados, 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. Por todas as mesmas razões acima 

explicitadas, deve ser também deferido o pedido para exclusão do nome 

da reclamante do cadastro restritivo de crédito, especialmente tendo em 

vista que a obrigação está de fato adimplida. Com estas 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 a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição ao crédito, bem 

como para impor à universidade reclamada a obrigação de renovação da 

matrícula da reclamante no curso noticiado na petição inicial (7º semestre 

do curso de Enfermagem), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 

40 salários mínimos. Oficie-se ao cadastro de restrição ao crédito para 

exclusão do nome da reclamante, relativamente aos débitos descritos na 

petição inicial. 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, 9 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIVY RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL OLIVEIRA DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 29593553). 

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. 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, JULGO 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. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 02 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-02.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA LUCIMAR DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 21367168). 

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. 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, JULGO 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. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002783-33.2019.8.11.0055

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:

LUCILENE DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 21367168). 

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. 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, JULGO 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. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-75.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDONCA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Fabiana 

Mendonça Ferreira em desfavor de Oi S/A., visando o recebimento de 

valores referente à condenação por indenização por danos morais. 

Conforme consta dos autos, a parte executada encontra-se em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano. O crédito perseguido nos 

presentes autos já existia na data do pedido de recuperação judicial 

formulado pela empresa executada, razão pela qual está sujeito à 

recuperação judicial, conforme estabelece o art. 49 da Lei n.º 

11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Na 

hipótese dos autos, não há que se falar em créditos extraconcursais. 

Observa-se que o evento danoso que deu origem ao crédito ora discutido 

ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (em 2015), sendo a 

recuperação judicial ajuizada no mês de junho de 2016. Presente a 

responsabilidade civil extracontratual - caso dos autos -, a obrigação de 

indenizar surge com a ocorrência do fato danoso. Por isso que o art. 927 

do Código Civil de 2002 dispõe que a violação do direito, aliado ao dano, 

rende ensejo ao dever de reparar. Assim, com a concessão da 
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recuperação judicial, que ocorreu em 08/01/2018, incide a novação dos 

créditos anteriores ao pedido, conforme estabelece o art. 59 da Lei n.º 

11.101/2005: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação 

dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores 

a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º 

do art. 50 desta Lei”. Portanto, diferentemente da primeira fase, em que as 

ações são suspensas (art. 6º da Lei nº 11.101/2005), a aprovação do 

plano de recuperação judicial resulta na novação dos créditos, sendo que 

a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, 

nos termos do que dispõe o art. 59, caput, e § 1º, da Lei nº 11.101/2005. 

Consequentemente, a novação induz à extinção da relação jurídica 

anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções individuais, 

devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no plano de 

recuperação e a ação individual ser extinta. Esse é o entendimento do 

STJ: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO 

DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. Quarta Turma. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 2015. Publicação: DJe 

18/06/2015). Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que 

as execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que: “Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis 

a novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém 

as garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, uma 

vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, 

caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes 

suspensas retomar o curso normal. Nesse caso, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. [...] Igualmente, não há 

pertinência a fundamentação segundo a qual, decorrido o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 3º). Isso porque tal 

direito se situa na fase anterior à aprovação do plano de recuperação, 

com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de suspensão, que 

consiste exatamente no interregno entre o deferimento do pedido de 

recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”. Não há dúvida, 

portanto, quanto à necessidade de extinção da execução, dada a minúcia 

com que o tema foi tratado no referido julgado. Será, portanto, na 

recuperação judicial, na falência ou na execução específica que a parte 

credora deverá buscar saciar sua pretensão. O mesmo entendimento já 

foi replicado em outra oportunidade pelo mesmo C. Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: “A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02.06.2015, DJe 18.06.2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, § 1º e 7º, 

§§ 1º, 2º e 8º, da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da normal, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma séria de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, “para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral” 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido.” (STJ – Resp 1212243/SP, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) (grifo nosso) O TJMT também já decidiu nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso) No caso 

vertente, a dívida se submete à recuperação judicial, tendo em vista que 

existente em momento anterior ao seu ajuizamento. Portanto, a medida que 

se impõe, dada a realidade destes autos, é a extinção do presente 

cumprimento de sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente 

da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da 

empresa executada. Ante o exposto, tendo em vista a novação 

proveniente da aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 
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771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

certidão de crédito, promovendo sua entrega ao exequente, para 

habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Para tanto, utilizando os 

termos consignados na r. sentença que julgou os embargos (cf. ID n. 

15503623). Caso existam valores bloqueados nestes autos, deverão ser 

levantados em favor da empresa reclamada, mediante alvará judicial. Se 

necessário, deverá a reclamada ser intimada para fornecimento dos 

dados bancários para o levantamento. Sem custas ou honorários. 

Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 05 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-56.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANE NATALIA OLIVEIRA DO VALE OAB - SP379052 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERI POTRICH JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 29457127), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 26245746). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 06 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000199-90.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CAVALCANTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 29149832), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 26059962). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 06 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002621-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI MANOEL ROLING 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))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 26369331). 

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. 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, JULGO 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. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 09 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [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

3ª Vara

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3068-20.2012.811.0045

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n 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 REQUERENTE: ANISIA DE ALMEIDA

 PARTE REQUERIDA: RODINEIA DE ARRUDA

 CURADORA: ANISIA DE ALMEIDA, CPF: 017.934.361-00, RG: 0802514-2 

SSP/MT, Endereço: Rua Edson Colla, Q 25, Lote 10, Parque das Américas, 

Lucas do Rio Verde/MT

INTERDITADA: RODINEIA DE ARRUDA, CPF: 012.125.731-29, RG: 

1544136-9 SSP/MT, Endereço: Rua Edson Colla, Q 25, Lote 10, Parque das 

Américas, Lucas do Rio Verde/MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/07/2012

 VALOR DA CAUSA: R$ 622,00

 FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE à interdição decretada na r. sentença 

proferida nos autos supracitados, abaixo transcrita.

SENTENÇA: Processo n.º 3068-20.2012.811.0045. Cuida-se de AÇÃO DE 

CURATELA ajuizada por Anisia de Almeida, em que visa a decretação da 

curatela de Rodinéia de Arruda, sob o fundamento de que a requerida é 

pessoa portadora de debilidade que a impede de reger, por si, os atos da 
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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 (fls. 28/29, 36 e 127). Encerrada 

a instrução processual, as partes litigantes veicularam alegações finais. 

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 pela prova pericial médica e 

avaliação psicossocial realizada (fls. 110, 142 e 152/155), 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 Anisia de Almeida, para o fim de: a) 

DECRETAR a curatela da requerida Rodinéia de Arruda, 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 Anisia de 

Almeida, 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 

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. INDEFIRO requerimento de reconsideração da decisão judicial que 

determinou a realização da prova pericial e nomeou médico particular para 

produzir a prova, haja vista que o ato processual já se consumou e não 

subsiste razão jurídica para renovar-se o ato. 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 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 30 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho. Juiz de Direito. Eu, Paula Melissa Rodrigues de França, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 19 de fevereiro de 2020.

Guilherme Pereira Dias

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 474-28.2015.811.0045

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n 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 REQUERENTE: REGINA MOREIRA

 PARTE REQUERIDA: NEILIANE KELLY MOREIRA CARVALHO

 CURADORA: REGINA MOREIRA, CPF: 001.070.221-09, RG: 1475851-2, 

Endereço: Binotti Armazéns Gerais (KSB), BR 338, Cidade: Tapurah/MT

INTERDITADA: NEILIANE KELLY MOREIRA CARVALHO, CPF: 

023.375.641-85, RG nº 2404859-3 SEJSP/MT, Endereço: Binotti Armazéns 

Gerais (KSB), BR 338, Cidade: Tapurah/MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/02/2015

 VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

 FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE à interdição decretada na r. sentença 

proferida nos autos supracitados, abaixo transcrita.

SENTENÇA: Processo n.º 474-28.2015.8.11.0045. Regina Moreira, 

devidamente qualificada, propôs AÇÃO DE INTERDIÇÃO (CURATELA) COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA em desfavor de Neiliane Kelly 

Moreira Carvalho, 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 sustentando a necessidade de realização de perícia técnica. 

Postulou, ao final, pela improcedência do pedido. Durante a instrução foi 

procedida à realização de perícia médica (fls. 50/55) e avaliação 

psicossocial (fls. 89v-90). O Ministério Público, com vista, manifestou-se 

pela procedência do pedido (94/95). 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, 
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vislumbro que a questão foi, de forma satisfatória, solucionada pelo laudo 

médico pericial elaborado (fls. 50/55), que dá conta de que a requerida 

apresenta retardo mental moderado, doença diagnosticada sob o CID 

F71.0, e que a mesma apresenta incapacidade absoluta e permanente 

para a prática dos atos da vida civil. Além disso, o laudo apresentado pelo 

médico assistente da curatelanda, encartado na fl. 15 dos autos, 

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 curadora definitiva de Neiliane 

Kelly Moreira Carvalho deve ser nomeada a requerente Regina Moreira, 

mãe da requerida, a qual vem dispensando os cuidados necessários à 

interditanda, conforme se observa do teor do estudo social encartado nas 

fls. 89v-90 dos autos. 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 em nome da interditanda 

e a modesta situação financeira da família (fls. 89v-90), sendo dedutível 

que o benefício de prestação continuada (BPC) 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 Regina 

Moreira em desfavor de Neiliane Kelly Moreira Carvalho, para o fim de: a) 

DECRETAR a curatela da requerida, Neiliane Kelly Moreira Carvalho, 

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 curadora 

definitiva a requerente Regina Moreira, forte no art. 1.775, § 3.º do Código 

Civil, mediante a confecção de termo de compromisso nos autos; d) 

DETERMINAR a extração de ofício, remetendo-o ao Egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos da curatelada; e e) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Proceda-se à inscrição do presente veredicto no Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais e à sua publicação, tanto na imprensa local, quanto 

no órgão oficial, por 03 (três) oportunidades, dentro do intervalo de 10 

(dez) dias, também como no sítio do Tribunal e na plataforma de edital do 

CNJ por 06 (seis) meses, na forma do art. 9.º, inciso III do Código Civil e 

art. 755, § 3.º do Código de Processo Civil. 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 14 de junho de 2019. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito. Eu, Paula Melissa Rodrigues de 

França, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 19 de fevereiro de 2020.

Guilherme Pereira Dias

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-55.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON LIMA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-68.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO (AUTOR)

ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO (AUTOR)

JULIA DOMINGUES ZANELATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MARTINHAGO JUNIOR OAB - PR99224 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/04/2020 Hora: 13H00 

(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. 22/04/20 13:00

6ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003065-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVALDO BARATA PALHETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003065-38.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: FRANCISVALDO BARATA PALHETA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS. RECEBO o 

presente cumprimento de sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública na 

pessoa de seu representante judicial, por carga ou remessa dos autos, 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, bem como o cálculo que a instrui, na forma do artigo 

535, do CPC. Cálculo apresentado no ID n.º 27908500. Certificado o não 

oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno 

Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, instruindo-o com os 

documentos necessários, encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região. No mais, considerando a ausência de implantação do 

benefício ao autor até o momento, conforme informado, intime-se o INSS, 

bem como renove o ofício à EADJ e/ou APSADJ, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a implantação do benefício ao autor, nos termos 

dispostos na sentença, sob pena de aplicação de multa diária, que desde 

já majoro para R$ 300,00 (trezentos reais). Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de março de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001022-60.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRANOSOY AGRONEGOCIOS E ARMAZENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONVICTA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001022-60.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

KROTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REU: CONVICTA 

LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME VISTOS. Determino a intimação 

da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte cópia do 

comprovante de pagamento das custas processuais, ou apresente 

documentos para comprovação da necessidade do benefício da 

assistência judiciária gratuita, demonstrando claramente a precariedade de 

sua situação financeira. Ademais, proceda a secretaria com a retificação 

do polo ativo da demanda no sistema, para que conste KROTER 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, e não GRANOSOY 

AGRONEGOCIOS E ARMAZENAGEM LTDA . Cumpra-se.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 12/2020-ABO

O Doutor JEAN LOUIS MAIA DIAS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Água Boa, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a solicitação da servidora Keroly Wayme Rodrigues, 

Assessora de Gabinete II, do MM Juiz de Direito da 3ª Vara, Dr . Jean 

Louis Maia Dias.

RESOLVE:

EXONERAR KEROLY WAYME RODRIGUES, matrícula n. 41256, portador 

do RG n. 6116188 e CPF n. 054.702.111-93, do cargo de Assessor de 

Gabinete II do Gabinete do Juiz - 3ª Vara - Comarca de Água Boa - SDCR , 

a partir de 06/03/2020.

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

Água Boa, 9 de março de 2020.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000031-30.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (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 1000031-30.2018.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

dispôs em seu artigo 1.006 caput que: 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. 1 – Diante do exposto, este Juízo DETERMINA que os autos 

permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo 

requerido nesse prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova 

deliberação. 2 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000883-88.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE TSINHOTSE ERE TSERE UBUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000883-88.2017.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

dispôs em seu artigo 1.006 caput que: 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. 1 – Diante do exposto, este Juízo DETERMINA que os autos 

permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo 
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requerido nesse prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova 

deliberação. 2 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000217-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA TEPEWAHUTUO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000217-53.2018.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

dispôs em seu artigo 1.006 caput que: 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. 1 – Diante do exposto, este Juízo DETERMINA que os autos 

permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo 

requerido nesse prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova 

deliberação. 2 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001307-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALSILA WAUTOMOROWI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - SP291371-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001307-33.2017.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

dispôs em seu artigo 1.006 caput que: 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. 1 – Diante do exposto, este Juízo DETERMINA que os autos 

permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo 

requerido nesse prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova 

deliberação. 2 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001353-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001353-22.2017.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

dispôs em seu artigo 1.006 caput que: 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. 1 – Diante do exposto, este Juízo DETERMINA que os autos 

permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo 

requerido nesse prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova 

deliberação. 2 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001515-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA PEUROMHO TSERENHO A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001515-17.2017.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

dispôs em seu artigo 1.006 caput que: 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. 1 – Diante do exposto, este Juízo DETERMINA que os autos 

permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo 

requerido nesse prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova 

deliberação. 2 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000247-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA TSINHOTSEENWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - SP291371-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000247-88.2018.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

dispôs em seu artigo 1.006 caput que: 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. 1 – Diante do exposto, este Juízo DETERMINA que os autos 

permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo 

requerido nesse prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova 

deliberação. 2 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000065-34.2020.8.11.0021

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

DZURURA BUTSE XAVANTE OAB - 703.568.481-67 (REPRESENTANTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000065-34.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Com fulcro nas 

normas dispostas nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, 

visando conferir o efetivo contraditório, INTIME-SE o autor para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da eventual conexão entre 

o presente feito e aquele autuado sob o n. 1000054-05.2020.8.11.0021 em 

trâmite na 2ª Vara desta Comarca (id. 29614667). 2 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002635-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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EDROLINA MARIA DE PAULA FREITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002635-27.2019.8.11.0021 DESPACHO Trata-se de ação 

declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e 

indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por EDROLINA MARIA DE PAULA FREITA em face de BANCO DAYCOVAL, 

ambos qualificados no processo em epígrafe. O artigo 321 do Código de 

Processo Civil[1] preceitua a possibilidade de emenda ou complementação 

da inicial quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 

319 e 320 do aludido diploma, assim como, quando presentes defeitos 

capazes de dificultar o julgamento do mérito da demanda. Da análise da 

inicial, depreende-se que a parte autora se trata de pessoa analfabeta, 

portanto, o instrumento de mandato outorgado ao seu patrono deverá 

atender os requisitos do art. 595 do Código Civil aplicado analogicamente a 

tais casos, em consonância com decisão proferida em Procedimento de 

Controle Administrativo julgado pelo Conselho Nacional de Justiça[2], o que 

não se verifica na espécie (id. 27704573). Portanto, afigura-se necessária 

a regularização da representação judicial da parte autora, devendo o 

instrumento de mandato ser assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas devidamente qualificadas. 1 – Isto posto, INTIME-SE a autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente instrumento de mandato 

em atendimento aos requisitos legais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. 2 – 

Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS para análise do pedido 

de tutela antecipada e demais deliberações. 3 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito 

em Designação [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. [2] 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSITRATIVO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA POR ANALFABETO. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO 

PÚBLICO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Não se mostra razoável exigir que a 

procuração outorgada por pessoa analfabeta para atuação de advogado 

junto à Justiça do Trabalho seja somente por instrumento público, se a 

legislação (art. 595 do Código Civil) prevê forma menos onerosa e que 

deve ser aplicada analogicamente ao caso em discussão. 2. Procedimento 

de Controle Administrativo julgado procedente para recomendar ao 

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região que adote providências no 

sentido de reformar a primeira parte do art. 76 do Provimento 05/2004, de 

modo a excluir a exigência de que a procuração outorgada por analfabeto 

o seja somente por instrumento público. (CNJ - PCA - Procedimento de 

Controle Administrativo - 0001464-74.2009.2.00.0000 - Rel. Leomar 

Amorim - 102ª Sessão - j. 06/04/2010).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000321-74.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON APARECIDO DANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000321-74.2020.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de petição 

apresentada por ADMINISTRATODRA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA 

requerendo busca e apreensão em face de EDMILSON APARECIDO 

DANTE, a fim de retomar a posse de bem dado em garantia em contrato de 

financiamento, em razão do inadimplemento das prestações ajustadas. O 

requerente pugna pelo cumprimento da ordem de busca e apreensão 

exarada por Juízo diverso, sob a alegação de que o bem foi localizado 

nesta Comarca, fazendo-o com fulcro no na Lei n. 13.043/2014 que 

acrescentou o § 12º ao artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, permitindo-se a 

apreensão do bem localizado em outra comarca por meio de requerimento, 

com a juntada da petição inicial e decisão liminar proferida na ação 

originária. 1 – De proêmio, CERTIFIQUE-SE a autenticidade da decisão 

proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Maringá/PR (id. 29413957). 2 - 

Preenchidos os requisitos legais, este Juízo DETERMINA a expedição do 

mandado de busca e apreensão dos bens indicados na decisão proferida 

pelo Juízo da Comarca de origem, conforme documentação juntada à peça 

inicial, depositando-os em poder do representante legal do requerente. 3 – 

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 n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. Caso não 

tenha o feito, INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento 

das diligências no prazo de 15 (quinze) 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). 4 – DEFEREM-SE 

desde já os benefícios constantes do artigo 172, § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 1.º do 

artigo 842 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 – Em seguida, OFICIE-SE ao Juízo de 

origem consignando a realização do ato e encaminhando cópia da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça e demais documentos necessários. 6 – Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo. 7 – CUMPRA-SE, 

observando-se as formalidades e exigências legais, expedindo-se o 

necessário. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000135-51.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA FRANCISCO DE ARAUJO (REQUERENTE)

LEONICIO DUARTE SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

DESPACHO A Portaria CGJ n. 142 de 08 de novembro de 2019 dispôs 

expressamente quanto à desnecessidade da distribuição de cartas 

precatórias para cumprimento de mandados judiciais em Comarca diversa 

à do Juízo de origem, quando se tratar de processo eletrônico no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso[1]. Em tais casos, os 

mandados deverão ser distribuídos diretamente à Central de Mandados da 

Comarca em que o ato será cumprido. Destaca-se que referida portaria foi 

publicada e entrou em vigor na data de 12 de novembro 2019. 1 – Isto 

posto, DEVOLVA-SE a presente missiva ao Juízo de origem para adoção 

das providências pertinentes, promovendo-se as anotações e baixas 

necessárias. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 2º Salvo os 

casos em que a natureza do ato processual exija a intervenção do juízo 

deprecado, os mandados judiciais deverão ser expedidos pelo juízo de 

origem e encaminhados à central de mandados da comarca na qual 

deverá ser cumprido o ato judicial, dispensando-se distribuição de carta 

precatória, bem como despacho do juiz da comarca-destino.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000177-03.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUERRA DA SILVA (REQUERENTE)

TAMARA COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

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

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000177-03.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Processe-se em 

segredo de justiça, por força do dispositivo contido no art. 189, II, do 

Código de Processo Civil. 2 – VISTAS ao Ministério Público para 

manifestação. 3 – Às providências necessárias, CUMPRA-SE. 4 – Ante as 

razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 
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hipossuficiência, DEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária 

gratuita aos autores. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000374-55.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000374-55.2020.8.11.0021 DESPACHO A Portaria CGJ n. 142 de 

08 de novembro de 2019 dispôs expressamente quanto à desnecessidade 

da distribuição de cartas precatórias para cumprimento de mandados 

judiciais em Comarca diversa à do Juízo de origem, quando se tratar de 

processo eletrônico no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso[1]. Em tais casos, os mandados deverão ser distribuídos 

diretamente à Central de Mandados da Comarca em que o ato será 

cumprido. Destaca-se que referida portaria foi publicada e entrou em vigor 

na data de 12 de novembro 2019. 1 – Isto posto, DEVOLVA-SE a presente 

missiva ao Juízo de origem para adoção das providências pertinentes, 

promovendo-se as anotações e baixas necessárias. 2 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito em Designação [1] Art. 2º Salvo os casos em que a natureza do ato 

processual exija a intervenção do juízo deprecado, os mandados judiciais 

deverão ser expedidos pelo juízo de origem e encaminhados à central de 

mandados da comarca na qual deverá ser cumprido o ato judicial, 

dispensando-se distribuição de carta precatória, bem como despacho do 

juiz da comarca-destino.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000317-37.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LUIS MAZIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BECKER (TESTEMUNHA)

MARCELO MARCIO PRESSI (REQUERIDO)

LUIZ MIGUEL PRESSI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000317-37.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando à 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial. 3 – Para o 

cumprimento da finalidade da missiva, este Juízo DESIGNA o dia 16 de abril 

de 2020 às 14h00min (MT) para realização de audiência. Nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte 

informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada 

através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) 

juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da 

audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência e da 

intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, 

presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que 

a providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 4 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a 

distribuição desta por meio eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015), 

encaminhando os dados para futuros pedidos de informações. 5 – Às 

providências. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000364-11.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000364-11.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto a demanda versa sobre 

interesses indisponíveis, CITE-SE a autarquia ré para que, querendo, 

conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – 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. 4 – Ante as razões apresentadas, este Juízo DEFERE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos 

termos do artigo 98 do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 9 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000280-10.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE TARSO DOS SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

MARLENE RENCK (REQUERIDO)

CADEADO ZOOTECNICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000280-10.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 9 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000222-07.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE MESSIAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLEMENTE SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000222-07.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 9 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000249-87.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGREX DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ VINICIUS SILVA MACHADO OAB - GO32075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ROSALINO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000249-87.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 9 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000342-50.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARACAIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000342-50.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto a demanda versa sobre 

interesses indisponíveis, CITE-SE a autarquia ré para que, querendo, 

conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – 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. 4 – Ante as razões apresentadas, este Juízo DEFERE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos 

termos do artigo 98 do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 9 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000375-40.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. TAPAJOS - COMERCIO (REQUERIDO)

MARISTELA PINTO TAPAJOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000375-40.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 9 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000378-92.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMINDO FERNANDES DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000378-92.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 9 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000324-29.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADZOWE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000324-29.2020.8.11.0021 DECISÃO 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 (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 13 de maio de 2020 às 16h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/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), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II 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, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – 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. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 9 de março de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000157-12.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000157-12.2020.8.11.0021 DECISÃO 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 (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 13de maio de 2020 às 15h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/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), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II 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, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 9 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito 

em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000051-50.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CRISTINA KOCHAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000051-50.2020.8.11.0021 DECISÃO 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 (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 13 de maio de 2020 às 15h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/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 
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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), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II 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, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 9 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito 

em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000005-61.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DOS SANTOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL OAB - GO48120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000005-61.2020.8.11.0021 DECISÃO 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 (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 13 de maio de 2020 às 16h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/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), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II 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, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – 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. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 9 de março de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000581-88.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 EDITAL 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000581-88.2019.8.11.0021 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Casamento]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: MANOEL 

ROGANTE DE CAMARGO Endereço: rua 17, 69, operário, ÁGUA BOA - MT 

- CEP: 78635-000 POLO PASSIVO: Nome: LUCILA MUNHOIS DE LIMA 

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, contados do término do 

prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de divórcio litigioso, sem filhos, 

bens ou dívidas advindas do matrimônio. DESPACHO/ DECISÃO: 1 – 

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. / 2 – Em relação à petição 

inicial, este Juízo RECEBE a demanda, eis que observadas as condições 

de ação e os requisitos de validade do processo (art. 319 do CPC). / 3 – 

Compulsando os autos, verifica-se que foram esgotados todos os meios 

razoáveis de localização da parte requerida, conforme os documentos 

juntados com a inicial no id 19091354, tendo ainda este magistrado, por 

economia processual, realizado consulta nesta data nos dados 

constantes do Cadastro Eleitoral pelo sistema SIEL (Justiça Eleitoral), já 

que o curador especial, eventualmente nomeado, traria pedido para a 

mesma consulta. Deste modo DEFERE-SE o pedido de citação por edital (id. 

19091346). / 4 – Em seguida, CERTIFIQUE-SE o transcurso do prazo. 5 – 

Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do aludido 

dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial da parte requerida a Defensoria Pública desta Comarca, que 

deverá ser intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser 

encaminhado os autos para tal fim. / 6 – Na hipótese de o curador especial 

alegar em contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do 

autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

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

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 7 – Por fim, REMETAM-SE os autos conclusos. 8 – 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, MARCELO KIST 

ENGELMANN, digitei. ÁGUA BOA, 9 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”, 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000068-57.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000068-57.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 - Diante da ausência de 

indicação de bens do executado, com fulcro no artigo 921, inciso III e 

parágrafo primeiro do CPC, este Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo 

de 01 (um) ano e pelo mesmo período fica suspenso o curso do prazo 

prescricional. ADVIRTA-SE o credor que após o transcurso do prazo 

acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante dispõe o 

artigo 921, §4º do CPC. 2 - Saliente-se que o desarquivamento do feito 

somente irá ocorrer na hipótese de ser localizado bem passível de 

constrição. Portanto, não será admitido mero requerimento de diligências 

sem a mínima demonstração de sua efetividade. 3 - Às providências 

necessárias. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000203-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRANDA RENWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE: 1000203-69.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte 

devedora por meio de seu advogado (DJE) para cumprimento da sentença 

– pagamento do valor da condenação atualizado, acrescido das custas, 

se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do 

CPC[1]. 2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º 

do CPC. 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, 

EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores eventualmente 

depositados em favor da parte credora. 4 – CONSIGNE-SE no ato de 

intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). 5 – 

Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção. 6 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020 JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 523. No caso de 

condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de 

decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da 

sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado 

intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 

1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001482-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA WAUTOMONHIDZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001482-27.2017.8.11.0021 DECISÃO Conforme dispõe o art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil, cumpre ao credor demonstrar que deixou 

de existir situação de insuficiência de recursos que ensejou a concessão 

da gratuidade nos casos de cobrança de honorários sucumbenciais sob 

efeito suspensivo[1]. Assim, é ônus do credor a comprovação da 

capacidade financeira superveniente do beneficiário da assistência 

judiciária gratuita, nos termos da ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DECLARATÓRIO 

E CONDENATÓRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

COBRANÇA DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DE BENEFICIÁRIOS 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ARTIGO 98, PARÁGRAFO 3º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO DE PESQUISA DE 

EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA SISTEMAS 

BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO COMBATIDA. 1. In casu, a demanda originária ajuizada pelos 

agravados foi julgada improcedente, ocasião em que foram condenados 

ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, 

inciso I e parágrafo 4º, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC. 

Todavia, a cobrança restou suspensa, porquanto as partes fazem jus aos 

benefícios da assistência judiciária (artigo 98, parágrafo 3º, do CPC). 2. 

Os sistemas de busca de bens (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD) em 

nome dos devedores, ora agravados, têm por finalidade agilizar o 

processo de execução, de modo a viabilizar a constrição judicial, vale 

dizer, a efetivação da penhora, razão pela qual foge à finalidade dos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD sua utilização pelo credor de 

verba honorária para fins de comprovação da alteração da situação 

financeira dos agravados, ora beneficiários da justiça gratuita. 3. O artigo 

98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, preleciona que vencido o 

beneficiário da justiça gratuita, como ocorre na espécie, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. No caso em estudo, 

a execução somente terá prosseguimento se o Município 

exequente/agravante primeiramente lograr êxito em demonstrar a 

capacidade econômica dos executados/agravados, desconstituindo a 

situação de hipossuficiência anteriormente declarada e reconhecida pelo 

juízo primevo. Assim, uma vez se desincumbindo do prefalado ônus e 

alcançando êxito na revogação da gratuidade processual dos agravados, 

o Município recorrente poderá dar prosseguimento ao cumprimento de 

sentença com finalidade de obter o pagamento da referida condenação. 5. 

Impõe-se a manutenção da decisão vergastada, porquanto proferida 

consoante a legislação processual civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 00970565820198090000, 

Relator: SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 

10/07/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/07/2019) 1 – 

Isto posto, INDEFERE-SE o pedido de intimação da parte contrária para 

comprovação de sua hipossuficiência econômica. 2 – ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de praxe. 3 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito 
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em Designação [1] Art.98, §3º: Vencido o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001304-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALSILA WAUTOMOROWI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE: 1001304-78.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte 

devedora por meio de seu advogado (DJE) para cumprimento da sentença 

– pagamento do valor da condenação atualizado, acrescido das custas, 

se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do 

CPC[1]. 2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º 

do CPC. 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, 

EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores eventualmente 

depositados em favor da parte credora. 4 – CONSIGNE-SE no ato de 

intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). 5 – 

Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção. 6 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020 JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 523. No caso de 

condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de 

decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da 

sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado 

intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 

1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000884-73.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE TSINHOTSE ERE TSERE UBUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE: 1000884-73.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – INTIME-SE a parte 

devedora por meio de seu advogado (DJE) para cumprimento da sentença 

– pagamento do valor da condenação atualizado, acrescido das custas, 

se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do 

CPC[1]. 2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º 

do CPC. 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, 

EXPEÇA-SE o necessário para levantamento de valores eventualmente 

depositados em favor da parte credora. 4 – CONSIGNE-SE no ato de 

intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). 5 – 

Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção. 6 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020 JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 523. No caso de 

condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de 

decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da 

sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado 

intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 

1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOAO GIOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000437-85.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – INTIME-SE a devedora na 

pessoa de seu representante judicial, mediante remessa dos autos em 

carga, para, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a 

execução de sentença, ex vi do artigo 535 do CPC[1]. 2 – Transcorrido o 

prazo acima sem requerimentos ou havendo concordância expressa do 

INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório 

(Precatório ou RPV), observando-se as formalidades legais, a natureza do 

crédito e seu respectivo titular, encaminhando-se ao Tribunal Regional 

Federal. 3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte 

credora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, caso 

queira, a respeito da defesa oposta pela parte executada. 4 - INTIME-SE a 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a implantação 

do benefício previdenciário em favor do autor, nos termos do título 

executivo judicial, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

350,00 (trezentos e cinquenta reais), limitado ao total de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 5 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos. 6 – 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Água Boa/MT, 9 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000061-94.2020.8.11.0021

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

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

DZURURA BUTSE XAVANTE OAB - 703.568.481-67 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000061-94.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Considerando as 
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normas dispostas nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, 

visando conferir o efetivo contraditório, INTIME-SE o autor para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da eventual conexão entre 

o presente feito e aquele autuado sob o n. 1000054-05.2020.8.11.0021 em 

trâmite na 2ª Vara desta Comarca (id. 29614676). 2 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000329-51.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NICLETO SBRUSSI (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

EDILIA CAMARGO SBRUZZI OAB - 883.166.101-91 (REPRESENTANTE)

MARIA MARGHARET SBRUSSI OAB - 181.157.131-04 (PROCURADOR)

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)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000329-51.2020.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligada a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o índice de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do referido 

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposada a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 
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relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

o quis debeatur (= identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid 

debeatur (= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur 

= quem é o titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a 

que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

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

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – Evidenciados os pressupostos legais este Juízo DEFERE os benefícios 

da assistência judiciária gratuita nos termos do art. 98 do CPC. 5 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 
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sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000381-47.2020.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligada a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o índice de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do referido 

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposada a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 
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pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

o quis debeatur (= identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid 

debeatur (= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur 

= quem é o titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a 

que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

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

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 
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homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002283-69.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação de 

aposentadoria por idade rural com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por BENEDITO DE ASSIS RIMOVICZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos em epígrafe. O 

autor pugna pela concessão de tutela antecipada, a fim de que a autarquia 

ré implante o benefício de aposentadoria pode idade em seu favor, sob o 

fundamento de que preencheu os requisitos exigidos em Lei. 

Fundamenta-se. Decide-se. De acordo com a norma insculpida no art. 294 

do Código de Processo Civil, a tutela provisória compreende os institutos 

da tutela de urgência (artigos 300 a 310) e da tutela de evidência (artigo 

311). Por sua vez, a tutela de urgência, a depender de sua natureza 

jurídica, se caracteriza como tutela cautelar (garantidora) ou tutela 

antecipada (satisfativa). A concessão da tutela de urgência, seja ela 

cautelar ou antecipada, pressupõe a presença dos requisitos previstos no 

art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade de direito, o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta senda, o requerente 

deverá demonstrar, em sede de cognição sumária, por meio dos fatos 

narrados e das provas carreadas aos autos, a presença de elementos 

que indiquem a plausibilidade da existência do direito pleiteado (fumus boni 

iuris), e que no caso concreto, o não deferimento da medida, aliado ao 

decurso do tempo necessário para julgamento definitivo da demanda, 

poderá acarretar danos de difícil reparação, ou a futura impossibilidade de 

prestação da tutela jurisdicional, consubstanciando verdadeiro perigo na 

demora (periculum in mora). Acerca do tema, preleciona Luiz Guilherme 

Marinoni[1] que: A probabilidade do direito que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O Juiz tem que convencer de que o direito é provável para 

conceder “tutela provisória” Vale destacar que, via de regra, será 

incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo 

da irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, §3º do 

Código de Processo Civil. Feitas essas breves considerações, em análise 

das razões de fato e de direito apresentadas pelo autor, verifica-se o 

preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela 

requerida. De acordo com o art. 48 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por 

idade será devida ao segurado que: a) cumprir a carência exigida em Lei; 

b) completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. No que toca ao requisito etário, o §1º do 

mencionado artigo estabelece expressamente que a idade mínima será 

reduzida para sessenta anos e cinquenta e cinco anos, para 

trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, assim 

compreendidos os empregados, contribuintes individuais e trabalhadores 

avulsos que prestem serviço de natureza rural (art. 11, inciso I, alínea “a”; 

inciso V, alínea “g”; inciso VI da Lei 8.213/91), além do segurado especial 

(art. 11, VII da Lei 8.213/91). Por outro lado, consoante o art. 25, III da Lei 

de benefícios, a carência exigida para que o segurado faça jus tal 

benefício corresponde a 180 (cento e oitenta) contribuições mensais. No 

caso concreto, conforme decisão administrativa exarada pela Autarquia 

Previdenciária, o requerente não teria direito à aposentadoria por idade em 

razão do não cumprimento do requisito etário (id. 26117203). Embora a 

requerida tenha reconhecido expressamente que o autor possui 

aproximadamente 30 (trinta) anos de contribuição, considerou que a maior 

parte deste período do autor é composto por vínculos de natureza urbana, 

seguindo-se disso que a idade mínima exigida para concessão do 

benefício equivale a 65 (sessenta e cinco) anos. A despeito da motivação 

adotada pela Autarquia ré em sede administrativa, em análise à CTPS do 

autor, depreende-se que todos os vínculos ali registrados são de natureza 

rural (id. 26117207, pág. 03/06). Tal constatação se dá pela verificação 

dos cargos desempenhados (campeiro, serviços gerais, trabalhador rural 

polivalente, trabalhador agropecuário em geral), da espécie dos 

estabelecimentos em que trabalhou (agropecuário), e dos locais de 

trabalho em si (fazendas). Segundo dicção do art. 106, I da Lei 8.213/91, a 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é documento idôneo para 

comprovação do exercício efetivo de atividade rural. Assim, 

constatando-se a natureza rural dos vínculos empregatícios mantidos pelo 

autor, de rigor que lhe seja garantida a benesse conferida por Lei 

consistente na redução da idade mínima exigida para concessão do 

benefício ora pleiteado. Logo, considerando que na data da entrada do 

requerimento (DER) o autor contava com 60 (sessenta) anos de idade 

completos (id. 26116964), não há que se falar em não preenchimento do 

requisito etário. Por outro lado, sendo incontroverso que o requerente 

completou o período de carência exigido em Lei, não subsiste qualquer 

óbice para implantação do benefício. Resta demonstrado, portanto, o 

pressuposto da probabilidade de direito. Cumpre salientar que, embora o 

autor tenha fundamentado sua pretensão de modo a se enquadrar como 

segurado especial, enquanto de acordo com os documentos se enquadra 

como empregado rural, é posicionamento pacífico do Superior Tribunal de 

Justiça que a concessão de benefício diverso daquele requerido pelo 

autor não configura julgamento extra petita (REsp 1499784/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, 

DJe 11/02/2015). No mesmo sentido se orienta a jurisprudência do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, invocando o princípio da fungibilidade dos 

benefícios previdenciários, nos termos da ementa a seguir colacionada: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL. PROVA. AUSÊNCIA. INÍCIO DA 

INCAPACIDADE. PERICIA. NECESSIDADE. PROVIMENTO. 1. De acordo com 

o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, o magistrado 

não fica restrito ao pedido da inicial, podendo conceder benefício diverso 
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do pedido. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento com repercussão 

geral do RE 630.501/RS (DJe 23/8/2013), firmou entendimento de que, 

atendidos os requisitos, o segurado tem direito adquirido ao melhor 

benefício. Da mesma forma, é remansosa a jurisprudência do STJ no 

sentido de que, preenchidos que se achassem à época os requisitos 

legais, o beneficiário faz jus à revisão de sua aposentadoria para que 

passe a perceber o benefício financeiro mais vantajoso. (REsp 

1255014/PR). 3. A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a 

que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido 

(Enunciado 5 da Junta de Recursos do Conselho de Recursos da 

Previdência Social). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - 

STJ e do TRF da 1ª Região vem se firmando no sentido de que a 

concessão de benefício diverso do requerido, preenchidos os requisitos 

legais, não gera nulidade por decisão extra petita, dada a relevância social 

da matéria e a fungibilidade dos benefícios previdenciários (RESP 

200600433990). 5. Ante a possibilidade da fungibilidade dos benefícios 

não prospera a preliminar de sentença extra petita. 6. É obrigatória a 

intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica nas 

hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos 

que envolvam interesse de incapaz (art. 178,II, CPC), mormente quando 

ausente ampla instrução na primeira instância quanto à incapacidade e 

qualidade de segurado especial do autor na época do requerimento em 

1997. A atuação do Ministério Público tem a finalidade de suprir eventuais 

omissões dos representantes, de forma a resguardar o direito do incapaz. 

7. Observo ainda a necessidade de realização da prova médico pericial, a 

qual é relevante para o esclarecimento do estado de saúde do segurado e 

a sua incapacidade na época em que foi pleiteado o benefício assistencial, 

devendo ser realizada por iniciativa do juízo, ainda que as partes 

requeiram o julgamento antecipado da lide. 8. Provimento da apelação do 

INSS para, anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a 

primeira instância, para que seja intimado o Ministério Público Federal, seja 

realizada prova para verificar a qualidade de segurado especial de Damião 

Fagundes e perícia, com quesitos formulados pelo Juiz, de maneira a se 

esclarecer o início da incapacidade. (AC 0004814-89.2007.4.01.3801, JUIZ 

FEDERAL JOSÉ ALEXANDRE FRANCO, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, e-DJF1 05/07/2017 PAG.) No que 

tange ao perigo de dano, tal pressuposto é extraído da própria natureza 

alimentar da prestação requerida, uma vez que o benefício previdenciário 

se presta a garantir a subsistência do beneficiário. Portanto, presentes os 

pressupostos legais, de rigor o deferimento da tutela requerida. 1 – Ante o 

exposto, com arrimo no art. 300 do CPC, este Juízo DEFERE o pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada formulado, para determinar que 

o requerido, no prazo de 10 (dez) dias, implante o benefício de 

aposentadoria por idade em favor do autor, procedendo ao cálculo da 

renda mensal do benefício com base nas remunerações por ele auferidas, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais). 2 - Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência 

previdenciária do local onde o benefício foi postulado requisitando seja 

encaminhado a este Juízo cópia integral do processo administrativo no 

qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 3 – 

Além disso, considerando a impossibilidade de autocomposição, porquanto 

a demanda envolve interesses indisponíveis, CITE-SE a autarquia ré para 

que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 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 – Ante as razões apresentadas, este Juízo 

DEFERE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente, 

nos termos do artigo 98 do CPC. 6 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimento comum, volume 2/ Luiz Guilherme Marinoni, 

Sério Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero –3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2017.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002339-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEDISMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002339-05.2019.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de busca e 

apreensão ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A. em face de GEDISMAR PEREIRA DOS SANTOS, 

ambos qualificados nos autos, visando retomar a posse do bem alienado 

fiduciariamente ante o inadimplemento de prestações de negócio jurídico. 

Instruiu a inicial com os documentos, dentre eles o contrato de 

financiamento com garantia fiduciária, a comprovação da mora e a 

notificação extrajudicial. 1 – 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. 2 – 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 n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) 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 n. 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. Água Boa/MT, 09 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002592-90.2019.8.11.0021

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:

LEONARDO ANTONIO DE CAMARGOS FRANCO (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002592-90.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – A pretensão em tela visa 

o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A 

petição foi instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo 

(art. 700 do CPC). Ante a evidência do direito do requerente, DEFERE-SE 

de plano a expedição do mandado para cumprimento da obrigação e 

pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, consignando-se o prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do artigo 701 do CPC, anotando-se que, caso a parte 

requerida cumpra a obrigação, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 

2 – Constem no mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o 

adimplemento voluntário da obrigação, poderão os requeridos oferecerem 

embargos monitórios nos moldes do art. 702 do CPC. Do contrário, 

constituir-se-á de pleno direito o mandado monitório em título executivo 

judicial (art. 701, §2º, do CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE 

o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste a 

respeito. 4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – 

INTIME-SE. CUMPRA-SE Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002634-42.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBOA FRIGORIFICO LTDA (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO ALCOLEA (EXECUTADO)

PAULA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1002634-42.2019.8.11.0021 DECISÃO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta 

precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 

dispositivo. 2 – 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 n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) 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 – Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 02 

e 03 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (03 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000023-82.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DURIGON (EXECUTADO)

GUILHERME DURIGON (EXECUTADO)

SIDONI NATALINA BIANCHI DURIGON (EXECUTADO)

LUIZ FERNANDO DURIGON (EXECUTADO)

FABIO FERNANDO DURIGON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000023-82.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta 

precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 

dispositivo. 2 – 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 n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) 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 – Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 02 

e 03 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (03 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000355-49.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCUS DAMASCENO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000355-49.2020.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de petição 

apresentada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

requerendo busca e apreensão em face de JOAO MARCUS DAMASCENO 

DA COSTA, a fim de retomar a posse de bem móvel dado em garantia em 

contrato de financiamento, em razão do inadimplemento das prestações 

ajustadas. O requerente pugna pelo cumprimento de ordem de busca e 
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apreensão exarada por Juízo diverso, sob a alegação de que o bem a ser 

apreendido foi localizado nesta Comarca. De acordo com o art. 3º, §12 da 

do Decreto-Lei n. 911/69, incluído pela Lei n. 13.043/2014, a parte 

interessada poderá requerer diretamente ao Juízo da Comarca onde foi 

localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem 

estiver em Comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que 

em tal requerimento conste a cópia da petição inicial e cópia da decisão 

que concedeu a busca e apreensão. 1 – Ante o exposto, primeiramente, 

CERTIFIQUE-SE a autenticidade da decisão proferida pelo 1ª Vara 

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá (id. 29531548). 2 - 

Preenchidos os requisitos legais, este Juízo DETERMINA a expedição do 

mandado de busca e apreensão dos bens indicados na decisão proferida 

pelo Juízo da Comarca de origem, conforme documentação juntada à peça 

inicial, depositando-os em poder do representante legal do requerente. 3 – 

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 n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. Caso não 

tenha o feito, INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento 

das diligências no prazo de 15 (quinze) 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). 4 – DEFEREM-SE 

desde já os benefícios constantes do artigo 172, § 2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 1.º do 

artigo 842 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 – Em seguida, OFICIE-SE ao Juízo de 

origem consignando a realização do ato e encaminhando cópia da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça e demais documentos necessários. 6 – Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas de estilo. 7 – CUMPRA-SE, 

observando-se as formalidades e exigências legais, expedindo-se o 

necessário. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000418-74.2020.8.11.0021

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:

ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000418-74.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 - Diante da manifestação 

de id. 29955326, com fulcro do art. 288 do CPC, DETERMINA-SE o 

cancelamento da distribuição do presente feito, procedendo-se às baixas 

e anotações necessárias. 2- CUMPRA-SE Água Boa/MT, 09 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001481-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO AREIAS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

PAULO GABRIEL FONTOURA FERREIRA OAB - GO48602 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001481-08.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por ANISIO AREIAS DE OLIVEIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados no 

processo em epígrafe, visando à concessão do benefício de 

aposentadoria por idade mediante o reconhecimento do tempo de 

contribuição necessário para tanto. Despacho inicial proferido em id. 

15975978. Pelo réu foi apresentada contestação (id. 17850382). 

Impugnação à contestação oferecida pelo autor em id. 18324442. 

Despacho determinando que as partes se manifestassem quanto às 

provas que pretendem produzir (id. 18577762). Pelo autor foi requerida a 

produção de prova testemunhal (id. 18932550). Vieram os autos 

conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os 

seguintes pontos: A) Preenchimento dos requisitos exigidos em Lei para 

concessão do benefício de aposentadoria por idade (qualidade de 

segurado, carência, idade). ADMITE-SE a prova testemunhal para 

eventualmente comprovar a questão de fato descrita no ponto 

controvertido apontado acima, ou seja, a comprovação do exercício de 

atividade rural. 1 - Diante da natureza da demanda, aliado ao requerimento 

do autor, este Juízo tem como imprescindível a realização de audiência 

instrutória para a formação do seu convencimento, razão pela qual 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de abril de 

2020 às 13h30min (MT). Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a 

ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 2 

-CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000338-13.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RAHAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000338-13.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – A pretensão em tela visa 

o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento especial. A 

petição foi instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 

700 do CPC). Ante a evidência do direito do requerente, DEFERE-SE de 

plano a expedição do mandado para cumprimento da obrigação e 

pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) 

na forma do artigo 701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso as 

partes requeridas o cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 

– Constem no mandado que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para o 

adimplemento voluntário da obrigação, poderão os requeridos oferecerem 

embargos monitórios nos moldes do art. 702 do CPC. Do contrário, 

constituir-se-á de pleno direito o mandado monitório em título executivo 

judicial (art. 701, §2º, do CPC). 3 – Sendo opostos os embargos, INTIME-SE 

o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. 

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Água Boa/MT, 9 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000075-49.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000075-49.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação de 

repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais em 

fase de cumprimento de sentença ajuizada por CRISTIANE 

WAUTOMWEHO XAVANTE em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., ambos qualificados no processo epígrafe. Após 

apresentação de petição postulando o cumprimento da sentença, a parte 

devedora carreou aos autos comprovante de pagamento (id. 24981829), 

ao passo que, o credor se manifestou noticiando o cumprimento integral 

da obrigação, pugnando pelo levantamento do valor depositado em Juízo 

(id. 26163521). Nesta senda, constata-se que a obrigação objeto da 

demanda foi plenamente satisfeita mediante pagamento integral do débito, 

sendo a extinção do feito medida que se impõe. 1 – Ante o exposto, 

DECLARA-SE EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com 

fundamento analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de 

Processo Civil. 2 – EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor 

depositado em Juízo em favor do exequente, utilizando-se dos dados 

bancários informados. 3 – Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. 4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000233-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE PEHOTSION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000233-07.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais 

ajuizada por CIBELE PEHOTSION em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A., 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. 26597916). 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. 26597916), 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, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001773-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO(A))

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001773-27.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por FELIX 

ALVES PEREIREA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados no processo em epígrafe. Alega o autor que: a) o Governo 

Estadual por meio do programa “Caravana da Transformação” 

disponibilizou em seu município profissionais da área de saúde para 

realização de consultas e procedimentos oftalmológicos; b) por ser 

portador da doença de catarata, procurou os médicos participantes do 

programa para receber tratamento; c) realizou consulta e poucos dias 

depois passou por cirurgia de catarata em ambos os olhos, primeiramente 

no direito e posteriormente no esquerdo, sendo informado em seu retorno, 

após 48 (quarenta) horas, que a recuperação estaria ocorrendo 

normalmente; d) durante os dias seguintes passou a sentir dores, baixa na 

visão e em novo retorno constatou-se complicação em sua recuperação, 

passando por novo procedimento visando à cicatrização da cirurgia; e) 

persistindo os sintomas, após consulta com médico da rede municipal de 

saúde, se dirigiu para cidade de Goiania/GO em busca de tratamento, 

ocasião em que os médicos com os quais se consultou constataram a 

perda permanente de sua visão; f) após questionamentos quanto ao 

motivo das complicações foi informado pelos especialistas que as 

cirurgias realizadas deveriam ser precedidas de aferição de sua pressão 

intra-ocular, o que indicaria se ele poderia ou não ser submetido ao 

procedimento; g) os médicos participantes do programa Estadual agiram 

com imperícia sendo este o motivo do dano suportado. Dessa forma, 

pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e danos materiais 

que quantifica em R$ 4.860, 00 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais). 

Despacho concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 

10657418). Citado, o réu apresentou contestação (id. 11551923). Alegou, 

preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda, tendo em vista que o procedimento cirúrgico foi realizado por 

médico vinculado à pessoa jurídica de direito privado contratada pelo 

Estado para consecução do Programa Estadual “Caravana da 

Transformação”. No mérito, arguiu que: a) inexiste nexo causal entre a 

realização da cirurgia de catarata e a perda de visão do autor; b) 

anteriormente à realização do procedimento cirúrgico o autor passou pelos 

exames necessários não havendo indícios de anormalidade; c) o autor 

sofreu complicação rara tendo passado por todo tratamento possível e de 

forma correta, porém abandonou o tratamento. Nesta senda, pugnou pela 

total improcedência dos pedidos formulados pelo autor. Impugnação à 

contestação oferecida em id. 13817070. Despacho saneador facultando 

às partes a especificação de provas a serem produzidas (id. 15236361). 

A parte ré requereu a produção de prova testemunhal (id. 16143160). Pelo 

autor, foi requerido o julgamento antecipado da lide (id. 16497347). Vieram 

os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se. Decide-se. II 

– Fundamentação O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos 

termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, uma vez que a parte 

autora deixou de requerer produção de outras provas. DA PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. O Estado de 

Mato Grosso pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva sob 

o fundamento de que o ato que pretensamente teria acarretado danos ao 

autor foi realizado por médico contratado por pessoa jurídica de direito 

privado alheia à Administração Pública direta ou indireta. A pretensão do 

ente político não merece prosperar. A responsabilidade civil do Estado em 

relação aos atos ilícitos praticados no âmbito da Administração Publica é 

regida pela regra insculpida no art. 37, §6º da Constituição da República, 

segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Tal 

responsabilidade é de natureza objetiva, sendo adotada em nosso 

ordenamento jurídico a Teoria do Risco Administrativo. Assim, o dever de 
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indenizar por parte da Administração Pública independe da verificação de 

culpa ou dolo. Para além da responsabilização dos entes federativos e 

das entidades integrantes da Administração Indireta pelos atos praticados 

por seus agentes, subsiste a responsabilização do Estado, ainda que 

subsidiariamente, nos casos de danos resultantes de atividade Estatal 

delegada pelo Poder Público para pessoas jurídicas de direito privado 

(REsp 1135927/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/08/2010, DJe 19/08/2010). No caso concreto, o serviço 

médico prestado ao autor se deu no contexto do programa “Caravana da 

Transformação” desenvolvido pelo Governo Estadual, por meio da 

Secretaria Estadual de Saúde. Tal órgão, na condição de responsável pela 

direção do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Estado (art. 9º, II 

da Lei n. 8.080/90), promoveu o credenciamento da empresa que prestou 

os aludidos serviços, nos termos da Portaria nº 2.567/16 do Ministério da 

Saúde. Referido programa foi amplamente divulgado como sendo iniciativa 

do Governo de Mato Grosso[1], não sendo razoável exigir do cidadão o 

conhecimento acerca da natureza jurídica do contrato realizado entre o 

órgão estadual e a empresa privada. De acordo com as regras de 

experiência comum, o indivíduo submetido a tratamento médico em 

programa social promovido pelo Governo Estadual certamente julga estar 

usufruindo dos serviços de saúde fornecido diretamente por 

agentes/servidores públicos do Estado, pelo que é plenamente aplicável à 

hipótese a teoria da aparência, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, 

com consequente responsabilização do Estado por eventual dano 

provocado. Portanto, este Juízo REJEITA a preliminar de ilegitimidade 

suscitada pelo Estado de Mato Grosso. Superada tal questão, não 

havendo vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes 

estando os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como abstratamente as correlatas condições da 

ação mister analisar o mérito da demanda, expondo as razões de 

convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 

1988 e do art. 131 do Código de Processo Civil. DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL A Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 5º, inciso X o 

direito à inviolabilidade a honra e imagem das pessoas, assegurando-se 

ao prejudicado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de conduta ilegítima. Nas hipóteses de conduta administrativa 

comissiva praticada por agentes públicos que causem prejuízos a 

terceiros ou administrados, a responsabilidade civil do Estado será 

objetiva (art. 37, §6º da CRFB/88), sendo prescindível perquirir o elemento 

da culpa, com fundamento da Teoria do Risco Administrativo, segundo a 

qual a atividade administrativa, por ser potencialmente danosa, faz surgir a 

obrigação econômica de reparação de dano pelo Estado pelo simples fato 

de assumir o risco por tal atividade. A teoria do risco é adotada inclusive 

nas relações entre particulares, resultando na responsabilização objetiva 

do causador do ano, conforme dispõe o art. 927, parágrafo único do 

Código Civil[2]. De outra banda, em caso de eventual conduta omissiva de 

agentes da Administração Pública, a Jurisprudência dos Tribunais 

superiores têm se posicionado pela aplicação da teoria da culpa 

administrativa, devendo a responsabilidade civil ser apurada com base na 

presença dos elementos subjetivos. Preconiza ainda o art. 43 do Código 

Civil que: Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são 

civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade 

causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os 

causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. 

Destaca-se que a responsabilização do Estado depende da existência de 

liame mínimo necessário e que o cargo, a função pública ou a atividade 

administrativa tenha sido a ocasião para a prática do ato causador de 

dano. Nessa vereda, colhe-se a doutrina de Sérgio Carvalieri Filho[3]: 

“Sempre que a condição de agente do Estado tiver contribuído de algum 

modo para a prática do ato danoso, ainda que simplesmente lhe 

proporcionado a oportunidade para o comportamento ilícito, responde o 

Estado pela obrigação ressarcitória. Não se faz mister, portanto, que o 

exercício da função constitua a causa eficiente do evento danoso; basta 

que ela ministre a ocasião para praticar-se o ato. A nota constante é a 

existência de uma relação entre a função pública exercida pelo agente e o 

fato gerador do dano”. Ainda que dispensável a demonstração do 

elemento subjetivo, a responsabilização do Estado perpassa pela 

verificação da presença dos elementos que caracterizam a 

responsabilidade objetiva, quais sejam, conduta, dano e nexo de 

causalidade. Assim, estará afastada a responsabilidade do Estado nos 

casos de não preenchimento de alguns dos elementos necessários. 

Ademais, a exclusão da responsabilidade objetiva estatal pode ocorrer 

pelo rompimento do nexo de causalidade, em razão de fatos irresistíveis e 

inevitáveis que não decorrem da sua atividade, sendo exemplos à força 

maior, caso fortuito, fato exclusivo da vítima e de terceiro, entre outras 

hipóteses. Ultrapassadas essas questões teóricas, passa-se a análise 

dos pressupostos para a configuração da responsabilidade civil objetiva: 

i) conduta; ii) nexo de causalidade; iii) resultado lesivo. Infere-se dos 

relatórios e do prontuário médico carreado aos autos (id. 11551910 – pág. 

03/10) que, com efeito, o autor foi submetido a consultas e procedimentos 

cirúrgicos entre os dias 11/11/2016 e 14/12/2016 pelos médicos que 

atuavam no Programa “Caravana da Transformação”, fomentado pelo 

Governo Estadual. Quanto ao dano, de acordo com o relatório médico de 

id. 10649048 elaborado em 30/01/2017, o autor apresenta glaucoma 

avançado em ambos os olhos, além de “cegueira legal bilateral”, 

constatando-se a irreversibilidade do quadro. No que tange ao nexo de 

causalidade, pela ótica da responsabilidade civil objetiva, esta deve ser 

verificada entre a conduta e o resultado danoso. No campo do direito civil, 

diferente da esfera criminal, a doutrina e a jurisprudência tem adotado a 

teoria da causalidade adequada, a qual preleciona que nem todas as 

condições que concorrem para o resultado são equivalentes, mas apenas 

aquela que foi determinante para a produção concreta do resultado lesivo. 

O civilista Sérgio Carvalieri Filho[4], citando Caio Mário da Silva Pereira, 

assim elucida a teoria da causalidade adequada: Em linhas gerais, e 

sucintas, a teoria pode ser assim resumida: o problema da relação de 

causalidade é uma questão científica de probabilidade. Dentre os 

antecedentes do dano, há que destacar aquele que está em condições de 

necessariamente tê-lo produzido. Praticamente, em toda ação de 

indenização, o juiz tem de eliminar fatos menos relevantes, que possam 

figurar entre os antecedentes do dano. São aqueles que seriam 

indiferentes à sua efetivação. O critério eliminatório consiste em 

estabelecer que, mesmo na sua ausência, o prejuízo ocorreria. Após este 

processo de expurgo, resta algum que, no curso normal das coisas, prova 

processo técnico se diz da causalidade adequada, porque faz salientar, 

na multiplicidade de fatores causais, aquele que normalmente pode ser o 

centro do nexo de causalidade (Responsabilidade civil, 9. Ed., Forense, p. 

79). No presente caso, o autor não demonstrou satisfatoriamente que a 

patologia da qual foi acometido decorreu do procedimento cirúrgico 

realizado, ou de ato específico praticado pelo profissional que atuava no 

programa estadual. Em que pese o autor tenha declarado que a 

inexistência de prévio exame de pressão intra-ocular a fim de avaliar a 

viabilidade da realização da cirurgia foi a causa precípua das 

complicações posteriores, não consta dentre os documentos 

colacionados indicação médica nesse sentido (id. 10649048/ id. 

10649049/id. 10649052). A rigor, as provas coligidas pelo autor apenas 

elucidam sua condição de saúde. Além disso, em sentido oposto ao que 

foi afirmado, consta do prontuário médico anexado pelo réu que o autor 

passou pelo referido exame (tonometria), apresentando, segundo 

relatório, valores dentro da normalidade (id. 11551910 – pág. 03/05), o que 

afasta a conduta específica imputada ao agente. Salienta-se que o 

relatório médico sequer foi objeto de insurgência por parte do autor em 

sede de impugnação. Não se descura que o requerente autor veiculou 

pedido de inversão do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º do CPC, 

sob o fundamento de que a prova a ser produzida é técnica e poderia ser 

mais facilmente produzida pelo réu. Entretanto, eventual inversão do ônus 

probatória não exime o postulante de apresentar indícios mínimos quanto 

aos fatos constitutivos do direito pleiteado. Este é o posicionamento que 

tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a 

controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com 

omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter 

apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 2. A 

jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a 

inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela 

parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. Assim, antes de ser 

imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia 

ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação 

de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal 

telefônico, ônus do qual não desincumbiu. 4. Agravo interno desprovido. 
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(AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018) Ao compulsar 

os autos constata-se que o autor não apresentou laudos ou relatórios 

médicos indicando que a doença que lhe acometeu é decorrente da 

cirurgia ou eventual omissão do profissional que a realizou. Pelo réu foram 

carreados os documentos médicos dos quais tinha acesso, não havendo 

impugnação do autor não em relação ao conteúdo destes, ou em relação à 

afirmação de que todos os exames necessários foram realizados antes 

do procedimento cirúrgico. Quando lhe foi oportunizada a produção de 

provas, requereu expressamente o julgamento antecipado do mérito (id. 

16497347). Sem adentrar a culpabilidade do médico, visto que no caso é 

desnecessário, em passagem doutrinária o célebre civilista Carlos Roberto 

Gonçalves ensina: “Comprometem-se os médicos a tratar o cliente com 

zelo, utilizando-se dos recursos adequados, não se obrigando, contudo, a 

curar o doente” (Direito Civil Brasileiro. Carlos Roberto Gonçalves. 

Responsabilidade Civil. Vol. 04. Editora Saraiva. 9ª Edição. 2014. Editora 

Atlas. São Paulo). Pelo que se observa do escólio doutrinário, a atividade 

médica, como regra, é de meio, pela qual deve o profissional médico 

utilizar dos meios adequados ao seu dispor para a cura do paciente, não 

lhe garantindo a cura (atividade de resultado). Destarte, diante da falta de 

comprovação do nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo 

profissional e o resultado lesivo, a pretensão formulada pelo autor deve 

ser julgada improcedente. III – Dispositivo 1 – Ante o exposto, este Juízo 

JULGA IMPROCEDENTE a pretensão dos autor, ante a ausência dos 

requisitos do art. 37, §6º da CF/1988. 2 - Com fundamento no princípio da 

causalidade, como também no art. 85, §2º do Código de Processo Civil, 

CONDENAM-SE os autores ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios correspondentes a 10 % 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, 

DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade desta verba nos termos do 

art. 98, §3º do mesmo diploma instrumental. 3 - Por fim, JULGA-SE 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. 4 - Com o trânsito em julgado, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo com as baixas e anotações 

necessárias. 5 - CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa-MT, 09 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

http://www.transparencia.mt.gov.br/-/organogr-38?ciclo=cv_governadoria 

[2] Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem. [3] CARVALIERI FILHO. Sérgio. 

Programa de Responsabilidade Civil. 12ª Edição. Editora Atlas. São Paulo. 

2015. Página 329. [4] Ibidem. Pag. 71.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001354-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Procedo a intimação da parte autora 

da audiência designada conforme decisão proferida nos autos a qual 

segue vinculada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000930-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MODESTO PARAWABDZU WA ORINATSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da Decisão - ID nº 

9235757 - e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000930-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MODESTO PARAWABDZU WA ORINATSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001928-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI MIRIAM KLEIN (EXECUTADO)

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (EXECUTADO)

ROSILENE SILVA DE MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida da 

sentença prolatada nos autos - ID nº 28314427.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000885-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PEWIRIOW XAVANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da Decisão - ID nº 

9189926 - e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000061-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA UTOMO RA XAVANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte executada da 

decisão de ID nº 28982517 para cumprimento da sentença – pagamento 

do valor da condenação atualizado, acrescido das custas, se houver – no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez 

por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 

cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000625-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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OTAVIO FREDERICO BOHRZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora de que o 

substabelecimento informado na petição de ID nº 26054187 não 

acompanhou a mesma, bem como para apresentá-la no prazo de 05 

(cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000243-80.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA CRISTINA SANTOS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA OAB - MT24952/O (ADVOGADO(A))

PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA OAB - MT23245/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DE OLIVEIRA LUVISON (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000243-80.2020.8.11.0021 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 para o dia 12 de maio de 2020 às 

15h00min (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de conflitos 

e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do CPC. 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, ABRA-SE vista dos autos ao autor para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se a respeito. 5 – INTIME-SE 

pessoalmente o autor para o comparecimento na audiência de conciliação. 

6 – 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, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 7 – DEFERE-SE o 

benefício da justiça gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. 8 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 02 de março de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000741-16.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA LARISSA GEHM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST CURSOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - 

ME (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

certidão de ID nº 29832408 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 20/05/2020 às 14:00 horas (MT).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000382-32.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VENCESLINA DO CARMO GONCALVES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000382-32.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando 

a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – 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. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000454-53.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOMERCI GONDIM VAZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO COUTO GONDIM NAVES OAB - GO21925 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000454-53.2019.8.11.0021 DESPACHO Nota-se que a parte ré 

comprovou pelos documentos apresentados no Id n. 30003699 que foi 

intimada no dia 03.02.2020 para comparecimento na audiência designada 

para o dia 10.03.2020 que se realizará na Justiça do Trabalho da 18ª 

Região. Considerando que a parte ré foi intimada previamente nos autos 

da reclamação trabalhista, razão assiste ao pedido de redesignação da 

sessão de conciliação. 1 – Assim, REDESIGNA-SE sessão de conciliação 

a ser realizada no dia 18 de maio de 2020 às 17h00min (MT) no CEJUSC, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados, consignando-se as determinações exaradas na decisão 

proferida no evento n. 18881564. 2 – INTIME-SE a parte ré através de seu 

advogado via DJE para o comparecimento à audiência de conciliação 

acima designada. 3 – INTIME-SE a parte autora pessoalmente para 

comparecimento na audiência designada. 4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000079-18.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE ALMEIDA LUZ TURA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

JONAS TURA DE LIMA OAB - MT23689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000079-18.2020.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 
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liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Destarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 
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Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

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

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000198-76.2020.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Destarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 
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homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

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

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 
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condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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PAULO DE FREITAS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000276-70.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Trata-se de execução 

por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta 

precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 

dispositivo. 2 – 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 n. 14/2016 expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa-MT. INTIME-SE a parte requerente para promover o recolhimento das 

diligências no prazo de 15 (quinze) 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 – Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000299-16.2020.8.11.0021 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 CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 14 de maio de 2020 às 14h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 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, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001190-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAEL ALVES OAB - GO45771 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001190-42.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em análise aos 

documentos encartados pelo habilitante, aliado à ausência de oposição 

pelo requerido (Id n. 17851077), este Juízo DEFERE o pedido de habilitação 

nos próprios autos promovida pela herdeira, nos termos do artigo 687 do 

CPC. 2 – RETIFIQUE-SE a autuação deste processo de modo que seja 

incluída a meeira como responsável pelo Espólio de Edvaldo Lopes. Tendo 

em vista o momento processual do feito, verifica-se a necessidade de 

audiência instrutória a fim de colher demais elementos probatórios para 

elucidar o caso, consistente na inquirição de testemunhas. 3 – Para tanto, 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de junho 

de 2020 às 12h50min (MT). 4 – Com fundamento no art. 357, §4º do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para que apresente o 

rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão 

da prova oral. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe 

ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000650-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO MARCHESI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS ZANIN OAB - SP376038 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Esbulhadores Desconhecidos (REU)

JOSE MARIA SCOTON (REU)

ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000650-91.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Em vista da possibilidade 

de efeito infringente e em observância ao art. 1.023, §2º do Código de 

Processo Civil, ABRA-SE vista dos autos ao requerente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste quanto aos argumentos lançados nos 

embargos de declaração oposto pelos requeridos no evento n. 29331177. 

2 – De outro lado, no que tange à complementação dos embargos de 

declaração interposto pelos requeridos, este Juízo NÃO CONHECE do 

referido recurso, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade, bem 

como a ocorrência de preclusão consumativa, ante a anterior interposição 

da irresignação no supracitado evento n. 29331177. Em sentido análogo, 

colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO RECURSO. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. I. Uma vez 

exercitada a faculdade de recorrer, é vedado à parte a complementação 

das razões ou correção de erros. Configurada a preclusão consumativa a 

obstar o conhecimento da complementação dos presentes embargos. II. O 

acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de pelo 

menos um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil. III. No caso, o embargante alega a existência de omissão e 

contradição no julgado, uma vez que, ao analisar o cálculo do débito 

apresentado, deixou de observar o desconto do valor financiado já pago à 

parte embargada. Porém, não se verifica nenhum dos vícios apontados, 

estando ausente qualquer ato elencado do referido dispositivo, 

pretendendo o embargante a reapreciação e a rediscussão da causa e 

dos fatos, o que não se mostra admissível por meio do manejo de 

aclaratórios, motivo que impõe o seu desacolhimento. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 

70075281741, Décima Sétima Câmara Cível,... Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 19/10/2017). (TJ-RS - ED: 

70075281741 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

19/10/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 25/10/2017) (Destaque). 3 – Em análise ao feito, verifica-se 

que ainda não houve a realização de exame pericial na área, consistente 

na identificação do local, a existência de elementos que evidenciam posse 

e a respectiva titularidade em período anterior à alegada ocorrência do 

esbulho possessório, bem como constatação de elementos que indicam a 

ocorrência do próprio esbulho que teria sido praticado pelos requeridos e, 

nessa hipótese, a data de sua suposta ocorrência, conforme restou 

consignado na decisão acostada no evento n. 14346191. É relevante 

deixar assentado que os pontos controvertidos indicados na referida 

decisão saneadora não foi objeto de irresignação recursal de quaisquer 

das partes. Desta feita, este Juízo DECLARA a ocorrência de preclusão 

temporal. Em manifestação acostada no evento n. 17135254, o perito 

nomeado pelo Juízo apresentou proposta de honorários periciais, além de 

outras providências (Id n. 17135254). Os demandantes, nas 

manifestações acostadas nos eventos n. 17432701 e 20969770, 

pugnaram pela reconsideração da decisão que determinou a realização de 

exame pericial, sob o argumento da possibilidade de substituição por auto 

de constatação. Além disso, nas referidas manifestações acima, de forma 

sucessiva, requereu que fosse intimado para manifestar acerca da 

proposta de honorários indicados pelo perito judicial. Nesse cenário, ao 

analisar os pedidos de reconsideração da medida liminar, este Juízo 

deferiu a reintegração de posse e, ainda, além de outras pretensões 

analisadas, reafirmou a necessidade de realização de exame pericial para 

a análise do processo em sede de cognição exauriente, conforme se 

verifica no evento n. 28587341. Sendo assim, este Juízo DECLARA 

prejudicado o pedido de dispensa do exame pericial, mormente pelo fato 

de os demandantes terem efetuado o pagamento dos honorários periciais, 

conforme consta no evento n. 29705386 e 29705643. 4 – Diante do 

pagamento dos honorários periciais, aliado ao risco de a demora na 

resolução da questão resultar, em tese, prejuízos para ambas as partes, 

este Juízo DETERMINA com prioridade, o cumprimento integral da decisão 

saneadora acostada no evento n. 14346191 que trata da realização do 

exame pericial. É importante mais uma vez ressaltar as partes e, 

sobretudo, ao perito judicial, que a demanda se refere essencialmente à 

pretensão de natureza possessória, na qual os demandantes vindicam à 

reintegração de área especificada. Assim, pelo que se extrai da pretensão 

dos requerentes na petição inicial, eles não vindicam a reintegração da 

posse da área com base em eventual domínio que possa coexistir. 

Portanto, a princípio, a demanda se concentra na natureza possessória. 

Não obstante, é relevante consignar que os requeridos, em sua 

contestação, além de refutarem à alegação de posse dos autores, 

vindicam direito de posse na área em decorrência de suposto domínio, 

instrumentalizado na “Escritura Pública de Compra e Venda” firmado pelo 

alegado anterior proprietário, Sr. Lázaro Cordeiro Júnior (Id n. 9881254) e 

“Contrato Particular de Promessa de Cessão de Direitos Hereditários” (Id n. 

9881254), que teria sido firmado pela herdeira do anterior proprietário, Sra. 

Maria Cristina Cordeiro Ferreira Gazzi. Nesse ponto específico, em tese, 

essa questão do domínio poderá, eventualmente, ser analisada quando, 

em sentença, no momento de ser apreciado o objeto litigioso em sede de 

cognição exauriente, for demonstrado, após o contato com todas as 

provas coligidas, a existência de fundada dúvida em relação à posse 

afirmada por ambas as partes. Nesse mesmo sentido, colhe-se o aresto 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. 

DISPUTA DA POSSE À EXCEÇÃO DE DOMÍNIO. DUVIDOSA A POSSE DE 

AMBOS OS LITIGANTES. DECISÃO RECORRIDA, MANTIDA. AGRAVO 

INTERNO PREJUDICADO. I - a doutrina de Pontes de Miranda esclarece ser 

possível a exceptio dominii nos casos em que duas pessoas disputam a 

posse a título de proprietários ou quando é duvidosa a posse de ambos os 

litigantes. Dessa forma, "a exceção do domínio somente é aplicável 

quando houver dúvida acerca da posse do autor e do réu ou quando 

ambas as partes arrimarem suas respectivas posses no domínio, caso em 

que a posse deverá ser deferida àquela que tiver o melhor título, ou seja, 

ao verdadeiro titular, sem, contudo, fazer coisa julgada no juízo petitório".

(ACO 685, rel. min. Ellen Gracie, red. p/ o ac. min. Marco Aurélio, P, j. 
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11-12-2014, DJE 29 de 12-2-2015.); II - Tratando-se de posse 

aparentemente nova, exercida pela agravante, e sendo levantada a 

exceção do domínio por ambos os contendores, que, diga-se de 

passagem, não é óbice à concessão de reintegração se a causa de pedir 

da ação se limitar ao fundamento do exercício fático da posse, a confusão 

acerca do fato posse, impõe seja mantida a decisão recorrida que imprimiu 

o deferimento precário da posse àquele que demonstrou ter melhor título; III 

- Agravo Interno prejudicado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04047552720198090000, Relator: LEOBINO 

VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 29/08/2019, 2ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ de 29/08/2019) (Destaque). Nesse cenário, tecidas 

estas considerações, a prova pericial pleiteada pelo demandante e 

deferida pelo Juízo tem a finalidade de constatar a existência de 

indicativos de posse, suposta prática de esbulho pelos requeridos, e, 

ainda, eventualmente, a data de sua ocorrência, consoante a decisão 

saneadora supramencionada (Id n. 14346191). 5 – Diante da informação 

do endereço completo da testemunha Renato Freitas Pires (Id n. 

29705386), EXPEÇA-SE carta precatória para a Comarca de Goiânia/GO a 

fim de que seja inquirido acerca do objeto litigioso desta demanda. Com 

fundamento no art. 261 do Código de Processo Civil, este Juízo CONSIGNA 

o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização do ato deprecado. 6 – Em 

complemento à realização da fase de instrução processual, este Juízo 

verifica que não houve a deliberação a respeito da inquirição das 

testemunhas arroladas, quais sejam: (i) Aline Pereira de Morais; (ii) Celso 

Ricardo Castro Miranda (Id n. 14946885); e (iii) Raimundo Borges Barbosa 

(Id n. 14858849). Em relação às referidas testemunhas, este Juízo 

entende que elas, embora intimadas previamente nos termos do art. 455, 

§1º do CPC, não compareceram a audiência instrutória realizada no dia 16 

de outubro de 2019 (Id n. 15866240 e 15938913). Além disso, cabe 

salientar que os requeridos, antes da abertura da audiência, justificaram a 

ausência da testemunha Raimundo Barbos Barbosa, devido a condição de 

saúde debilitada, conforme laudo médico acostado no evento n. 15944732. 

Assim, feitas estas considerações, este Juízo DEFERE a produção de 

prova oral com a finalidade de inquirir as testemunhas Aline Pereira de 

Morais, Celso Ricardo Castro Miranda e Raimundo Borges Barbosa. Para a 

colheita de tais provas, este Juízo DESIGNA audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16 de junho de 2020 às 14h45min (MT). Nos termos 

do art. 455, §4º, inciso I do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas de forma judicial, devendo as partes promover os 

custos para a realização do ato, conforme o interesse na produção da 

prova. 7 – Em análise ao Agravo de Instrumento n. 

1004608-46.2020.8.11.0000 (Id n. 29632529), ante o efeito recursal 

regressivo, este Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos, nos termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil. 

8 – Em análise à manifestação dos requeridos no evento n. 29671604 em 

que noticia a concessão de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento 

n. 1004608-46.2020.8.11.0000, aliado à constatação por este Juízo em 

sede do Processo Judicial Eletrônico (PJE) de segundo grau, em 

atendimento à decisão do Relator do referido recurso, este Juízo 

DETERMINA a suspensão do cumprimento da medida liminar de 

reintegração de posse até que ocorra nova deliberação pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, devendo ser requisitado ao Oficial de 

Justiça a devolução do mandado acostado no evento n. 29277283. 9 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 04 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000050-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TSINHOTSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000050-36.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante do requerimento 

da exequente, este Juízo DETERMINA a expedição de alvará para 

levantamento dos referidos valores. 2 – INTIME-SE pessoalmente a parte 

autora acerca da expedição do alvará de levantamento. 3 – Após, 

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

o que entender de direito, sob pena de arquivamento do processo. 4 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000512-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSERE OMORATE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000512-90.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante do requerimento 

da exequente, este Juízo DETERMINA a expedição de alvará para 

levantamento dos referidos valores. 2 – INTIME-SE pessoalmente a autora 

acerca da expedição do alvará de levantamento. 3 – Após, INTIME-SE a 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento do processo. 4 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000893-35.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDZI TSO OMO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000893-35.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante do requerimento 

da exequente, este Juízo DETERMINA a expedição de alvará para 

levantamento dos referidos valores. 2 – INTIME-SE pessoalmente a parte 

autora acerca da expedição do alvará de levantamento. 3 – Após, 

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

o que entender de direito, sob pena de arquivamento do processo. 4 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001660-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CORREA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA KONZEN OAB - MT22394/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIGAR DE MELO PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001660-39.2018.8.11.0021 DECISÃO Trata-se a demanda de ação 

monitória ajuizada por FERNANDO CORREA PEREIRA em face de EDIGAR 

MELO PEREIRA, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe. A 

demanda foi recebida (Id n. 16597919). Citado (Id n. 23343212) o 

requerido não promoveu o pagamentou ou opôs embargos embargos 

monitórios (Id n. 24764505). Vieram os autos conclusos. Em síntese o 
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relatório. Fundamenta-se e decide-se. A requerida foi citada, porém, não 

apresentou embargos, nos termos do art. 702 do CPC. Nesse quadro, 

diante da revelia, cabível a conversão do mandado monitório em executivo, 

nos moldes do art. 701, §2º do Código de Processo Civil. 1 – Ante o 

exposto, este Juízo DETERMINA a conversão do mandado inicial em 

executivo, nos termos do art. 701, §2º do CPC, devendo ser retificada a 

capa dos autos. 2 – INTIME-SE a parte devedora, via mandado, para 

cumprimento da sentença – mandado executivo, acrescido das custas, se 

houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 

10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do Código de 

Processo Civil[1]. 3 – Não havendo o pagamento voluntário da obrigação, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens passíveis de penhora, manifestando-se o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento. 4 – Sendo indicados bens, com fundamento no 

art. 523, §3º do Código de Processo Civil, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação, devendo ser intimadas as partes, como também 

eventual cônjuge e credores pignoratícios ou hipotecários. 5 – 

PROMOVA-SE a alteração da distribuição do feito junto ao Cartório 

Distribuidor para o fim de anotar que se trata doravante de cumprimento de 

sentença, buscando a baixa do processo dos dados estatísticos. 6 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia 

certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela 

incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a 

requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o 

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo 

previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão 

sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-25.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO IDRAM WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(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))

 

SENTENÇA Processo: 1001303-25.2019.8.11.0021 AUTOR(A): MARCIO 

IDRAM WEBER RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Procedentes. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO proposta por MARCIO IDRAM WEBER em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que é assinante 

do plano da operadora VIVO/SA com o número (66)99995-2738 e, que a 

reclamada vem prestando um serviço de péssima qualidade, tendo por 

diversas vezes a autora ficado impossibilitada de receber chamada. 

Sustenta ainda, que há constante falta de sinal de telefonia móvel e que 

esse problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água 

Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois sequer 

utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por falta de disposição do 

sinal, traz aos autos como prova emprestada dos autos de n.º 

1001361-96.2017.8.11.0021 documento emitido pela Gerência de 

Obrigação e Apoio Jurídico Móvel -GOAJ Móvel da própria reclamada 

atestando o fornecimento de internet apenas 2G no município, documento 

de ID n.º 20982895. Pugnando assim reparação a título de danos morais 

que entende ter sofrido por falha na prestação de serviço e veiculação de 

propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna 

os pedidos da inicial da parte autora, aduzindo pela perfeita qualidade do 

sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de 

indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com os cartazes de lojas credenciadas (ID 

20982893) pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa não atestam a existência de sinal 4G, ao 

contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem 

as cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 
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constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve 

atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a 

condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão 

do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o 

valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua 

esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento 

contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos do Reclamante MARCIO 

IDRAM WEBER em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. para 

CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais 

ocasionados a no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência 

de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta 

sentença (súmula 362 STJ). Deverá a Reclamada proceder com a 

alteração do plano da Reclamante para a modalidade Pré-Paga. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda 

C.A.F.Lima Juiz de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-92.2019.8.11.0021
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THIESKA PIRES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001305-92.2019.8.11.0021 AUTOR(A): THIESKA 

PIRES SOBRINHO RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Procedentes. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO proposta por THIESKA PIRES SOBRINHO em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é assinante do plano da operadora VIVO/SA com o número 

(66)99693-6667 e, que a reclamada vem prestando um serviço de 

péssima qualidade, tendo por diversas vezes a autora ficado 

impossibilitada de receber chamada. Sustenta ainda, que há constante 

falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento 

público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando 

grandes transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na 

cidade por falta de disposição do sinal, traz aos autos como prova 

emprestada dos autos de n.º 1001361-96.2017.8.11.0021 documento 

emitido pela Gerência de Obrigação e Apoio Jurídico Móvel -GOAJ Móvel 

da própria reclamada atestando o fornecimento de internet apenas 2G no 

município, documento de ID n.º 20983414. Pugnando assim reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido por falha na prestação de 

serviço e veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, 

a Reclamada impugna os pedidos da inicial da parte autora, aduzindo pela 

perfeita qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 
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consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a Reclamante colacionou 

provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com os cartazes de lojas credenciadas (ID 

20983413) pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa não atestam a existência de sinal 4G, ao 

contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem 

as cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve 

atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a 

condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão 

do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o 

valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua 

esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento 

contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos do Reclamante THIESKA 

PIRES SOBRINHO em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. para 

CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais 

ocasionados a no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a Reclamada proceder com a 

alteração do plano da Reclamante para a modalidade Pré-Paga. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda 

C.A.F.LIma Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-40.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SUTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(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))

 

SENTENÇA Processo: 1001302-40.2019.8.11.0021 AUTOR(A): LEANDRO 

SUTIL RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – FALTA 

DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de Carência da Ação – Falta de 

Interesse Processual da autora, em razão da ausência de comprovação 

de que houvera a tentativa de resolução administrativa da demanda, deve 

ser rejeitada em razão do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição 

insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, neste sentido: 

DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 8ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em 

dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto 

do Relator. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO INDEFERINDO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA - 

INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E DE ILEGITIMIDADE DA 

INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA - DISPENSA DE 

PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À OPERADORA DE 

TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ART. 

5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO DE ANOTAÇÃO NO 
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ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO 

SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO PERIGO DE 

DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE AUTORIZA A 

CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Procedentes. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO proposta por EVANIA PIRES DA SILVA SOBRINHO em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é assinante do plano da operadora VIVO/SA com o número 

(66)99977-5266 e, que a reclamada vem prestando um serviço de 

péssima qualidade, tendo por diversas vezes a autora ficado 

impossibilitada de receber chamada. Sustenta ainda, que há constante 

falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento 

público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando 

grandes transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na 

cidade por falta de disposição do sinal, traz aos autos como prova 

emprestada dos autos de n.º 1001361-96.2017.8.11.0021 documento 

emitido pela Gerência de Obrigação e Apoio Jurídico Móvel -GOAJ Móvel 

da própria reclamada atestando o fornecimento de internet apenas 2G no 

município, documento de ID n.º 20982592. Pugnando assim reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido por falha na prestação de 

serviço e veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, 

a Reclamada impugna os pedidos da inicial da parte autora, aduzindo pela 

perfeita qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a Reclamante colacionou 

provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com os cartazes de lojas credenciadas (ID 

20982190) pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa não atestam a existência de sinal 4G, ao 

contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem 

as cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve 

atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a 

condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão 

do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o 

valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua 

esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento 

contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos do Reclamante LEANDRO 

SUTIL em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. para CONDENAR a 

empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

no valor de R$ 2.000 (dois mil reais), valor com incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 

362 STJ). Deverá a Reclamada proceder com a alteração do plano da 

Reclamante para a modalidade Pré-Paga. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juiz de Direito em 

Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-91.2019.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GRACIELA ANCAY DA ROZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000348-91.2019.8.11.0021. AUTOR(A): AMANDA 

GRACIELA ANCAY DA ROZA RÉUS: IUNI EDUCACIONAL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos verifico que o Reclamante, não compareceu à 

audiência de conciliação (ID: 19682369), mesmo tendo sido devidamente 

intimada na pessoa de seu advogado. Anoto que a presença da parte na 

audiência é obrigatória, devendo esta apresentar sua justificativa 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. 

Corroborando: “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)” Posto isso, com fulcro no artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda C.A.Ferreira Lima Juiza de 

Direito em regime de mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-10.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAES GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(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))

 

SENTENÇA Processo: 1001304-10.2019.8.11.0021 AUTOR(A): SERGIO 

PAES GOUVEIA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Procedentes. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO proposta por SERGIO PAES GOUVEIA em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que é assinante 

do plano da operadora VIVO/SA com o número (66)99641-6480 e, que a 

reclamada vem prestando um serviço de péssima qualidade, tendo por 

diversas vezes a autora ficado impossibilitada de receber chamada. 

Sustenta ainda, que há constante falta de sinal de telefonia móvel e que 

esse problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água 

Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois sequer 

utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por falta de disposição do 

sinal, traz aos autos como prova emprestada dos autos de n.º 

1001361-96.2017.8.11.0021 documento emitido pela Gerência de 

Obrigação e Apoio Jurídico Móvel -GOAJ Móvel da própria reclamada 

atestando o fornecimento de internet apenas 2G no município, documento 

de ID n.º 20982925. Pugnando assim reparação a título de danos morais 

que entende ter sofrido por falha na prestação de serviço e veiculação de 

propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna 

os pedidos da inicial da parte autora, aduzindo pela perfeita qualidade do 

sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de 

indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 
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processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com os cartazes de lojas credenciadas (ID 

20982924) pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa não atestam a existência de sinal 4G, ao 

contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem 

as cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve 

atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a 

condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão 

do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o 

valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua 

esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento 

contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos do Reclamante SERGIO 

PAES GOUVEIA em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. para 

CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais 

ocasionados a no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência 

de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta 

sentença (súmula 362 STJ). Deverá a Reclamada proceder com a 

alteração do plano da Reclamante para a modalidade Pré-Paga. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda 

C.A.F.Lima Juiz de Direito em Regime de Execução

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-64.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000796-64.2019.8.11.0021. AUTOR(A): EZIO 

ALVES DE OLIVEIRA RÉU: BANCO BMG S.A. Vistos, etc. Homologo o 

acordo entabulado entre as partes em movimentação 22875313 para que 

surta os efeitos legais e OPINO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

julgamento do mérito na forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza 

Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos 

autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. 

INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda C.A.F.LIma Juiz de Direito em Regime de 

Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001879-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTUNES BARBOSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001879-52.2018.8.11.0021. INTERESSADO: JOAO ANTUNES BARBOSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95, aplicada 

subsidiariamente à Lei 12.153/09. 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, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC. 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 ajuizada por JOÃO ANTUNES BARBOSA em face 

de ESTADO DE MATO GROSSO com o fito de ver o réu condenado no 

pagamento de indenização por danos morais e materiais, em face de 

equívoco processual efetivado ao ser enviado a protesto o nome do autor 

(mov. ID 17125036), em decorrência da condenação do pagamento de 

custas e taxas processuais pela sucumbência nos autos da ação nº 
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8010016-06.2015.8.11.0021, no total de R$ 522,03 (quinhentos e vinte e 

dois reais e três centavos). Pois bem. Merece procedência o pedido 

contido na inicial. Com efeito, o demandante teve seu nome protestado em 

decorrência das custas e taxas geradas nos autos da ação mencionada, 

esclarecendo que se tratava de homonímia e que, portanto, não subsistia 

a restrição. Depreende-se dos autos que houve ato comissivo na conduta 

estatal, ao ser determinada o protesto equivocado, pelo oficial de registros 

públicos (mov. ID 19181123), sendo certo que se tratava de pessoas 

distintas, haja vista a diferenciação de outros dados, como CPF, filiação e 

endereço, como se vê em documentos do processo que originou os 

débitos em mov. ID 17125364. O fato, ressalta-se, sequer foi contestado 

pelo réu nestes autos, uma vez que a petição de defesa em mov. ID 

19182115 versa sobre fatos completamente distintos da causa de pedir 

aqui tratada, caracterizando o dano in re ipsa. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE INDEVIDO REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL 

CONTRA A FALECIDA ESPOSA DO AUTOR. Nos termos do art. 12, caput, 

do CC, em se tratando de lesão a direito da personalidade de indivíduo 

morto, o cônjuge sobrevivente tem legitimidade para reclamar perdas e 

danos. O redirecionamento de execução fiscal à falecida esposa do autor, 

com a consequente citação da sucessão, que se viu compelida a 

constituir advogado para, em nível de exceção de preexecutividade, 

assentar a ilegitimidade passiva ad causam decorrente de homonímia, 

posteriormente reconhecida pelo exequente, evidencia - face à 

discrepância dos números tanto de Cadastro de Pessoas Físicas do 

Ministério Fazenda quanto de Cédula de Identidade existentes nos próprios 

autos do processo de execução - violação ao princípio da eficiência, que 

deve pautar o agir do ente público, a determinar o ressarcimento do dano 

moral, que, na espécie, se caracteriza in re ipsa, conforme iterativa 

jurisprudência: REsp 1.139.492-PB - Segunda Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, rel. min. Mauro Campbell Marques, j. 08/02/2011 -, AC 

70049857535 - Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, rel. des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 25/7/2012 - e RI 

71004028429 - Turma Recursal da Fazenda do Estado do Rio Grande do 

Sul, rel. juiz Antônio Vinicius Amaro da Silveira, j. 19/10/2012. Quantum 

indenizatório, considerando as circunstâncias do caso em tela, arbitrado 

em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com incidência, a partir do 

presente julgamento (Súmula 362 do STJ), dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Lei 

9.494/97, art. 1º-F). DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Recurso 

Cível Nº 71004511465, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 25/09/2013) Ora, evidente 

o equívoco perpetrado, devendo ser indenizado o demandante pelo 

desgaste emocional e prejuízo financeiro com o pagamento das custas e 

taxas lançadas em seu nome, a fim de desfazer o erro cometido. É de se 

acolher, desta forma, o pedido de condenação por danos materiais e 

morais, estes com base na responsabilidade objetiva do Estado, previsto 

no art. 37, § 6º da Constituição Federal. Nesse sentido, cito precedentes 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INQUÉRITO 

POLICIAL. HOMÔNIMO. EQUÍVOCO CORRIGIDO NA FASE JUDICIAL. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJEITIVA. 

DEVER DE INDENIZAR. Responsabilidade Civil do Estado é objetiva, 

constitucionalmente consignada no art. 37, parágrafo 6º, da CF/88, a qual 

está caracterizada, independentemente da presença de culpa da 

Administração, sempre que demonstrada a existência de nexo causal 

entre o dano sofrido e o fato administrativo, consistente em conduta 

estatal - comissiva ou omissiva. No caso dos autos, restou comprovado o 

erro perpetrado pela Administração Pública. O próprio Juiz do processo 

penal constatou o equívoco e determinou a exclusão do nome do autor 

pelo fato de ter sido acusado em decorrência da homonímia com a pessoa 

a quem é atribuída a prática do fato delituoso (crime de estupro). Danos 

morais configurados. O valor arbitrado deve ser 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. Valor fixado que atende aos parâmetros adotados e 

que vai mantido. Sentença de procedência mantida. RECURSO INOMINADO 

DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71006249221, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, 

Julgado em 16/02/2017) O valor da condenação, entretanto, não pode ser 

acolhido na integralidade pretendida na inicial. A condenação deve 

recompor o dano moral e ter caráter coercitivo, impedindo, no caso, a 

repetição do equívoco. Deve, também, estar adequada aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, não se transformando em hipótese de 

enriquecimento sem causa ao demandante. In casu, adequada a 

condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

valor que se supõem recompor os transtornos causados ao autor. E, no 

que se refere ao dano material postulado, da mesma forma deve ser 

indenizado o autor. O valor desembolsado veio devidamente comprovado 

nos autos, conforme recibo juntado no mov. ID 17131348, no total de R$ 

522,03 (quinhentos e vinte e dois reais e três centavos) em 17.10.2018. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

condenando o demandado no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA-E a contar da data desta 

sentença e no pagamento de R$ 522,03 (quinhentos e vinte e dois reais e 

três centavos) pelos danos materiais, valor que deverá ser devidamente 

atualizado a contar de 17.10.2018 pelo IPCA-E, índice aplicável em face do 

julgamento do Tema 810 do STF. Ambos os valores devem ser acrescidos 

de juros de 0.5% a partir da citação, e assim o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Mantenho a medida liminar anteriormente concedida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001937-89.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LASARO BARBOSA DE FARIA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA QUIXABEIRA MACHADO BATISTA OAB - GO24376 

(ADVOGADO(A))

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT16065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIERO MILANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001937-89.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: LASARO BARBOSA DE FARIA 

NETO EXECUTADO: PIERO MILANI Vistos em Regime de Exceção. A 

despeito da manifestação da requerente vertida em id nº 18226585, 

denota-se que a presente execução fora extinta sem resolução do mérito 

em id nº 17968993, motivo pelo qual incabível eventual reanálise ou 

reconsideração, devendo a parte se valer dos meios recursais 

admissíveis, de modo que DEIXO de apreciar o pleito, devendo ser a r. 

sentença devidamente cumprida. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 06 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: 1001938-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LASARO BARBOSA DE FARIA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA QUIXABEIRA MACHADO BATISTA OAB - GO24376 

(ADVOGADO(A))

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT16065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001938-74.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: LASARO BARBOSA DE FARIA 

NETO EXECUTADO: LUIZ CARLOS VIANA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 18227000, denota-se que não fora 

possível medida constritiva eis que o CPF informado da parte é inválido, de 

modo que há irregularidade na presente execução, razão pela qual 

DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 06 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 
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Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-88.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA SILVA E 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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-88.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR LUCIANO 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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-31.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO APARECIDO 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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-57.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-97.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN CHRISTOPHER 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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-06.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA ALVES DE CASTRO LEITE (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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MACHADO CUNHA (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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-56.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA 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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-35.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ORLEY ALVES 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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-15.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 219 de 574



ELTON ROGERIO MOHR (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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-88.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOHANA MARIA MINELLI LOBO (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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-03.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ROBERT GOUVEIA 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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-11.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA 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:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-61.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIBALDO LIMA 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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-75.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CAROLINA FERNANDES 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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-23.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS DIAS SANTANA (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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-95.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO LOBO 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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KHALLEBE 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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-49.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO NASCIMENTO 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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-73.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EBER BARBOSA GOUVEIA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

EDINA MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

CELSO MATEUS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000431-73.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:EBER BARBOSA 

GOUVEIA POLO PASSIVO: CELSO MATEUS DE OLIVEIRA 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: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 9 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: 1000432-58.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALIA BARBOSA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA OAB - GO45323 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO LANDGRAF JUNIOR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000432-58.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ROZALIA 

BARBOSA DA LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO ALVES 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ARLINDO LANDGRAF JUNIOR FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 16:45 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 9 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: 1000847-75.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ADRIANO MIRANDA LEITE (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))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) parte PROMOVIDA/REQUERIDA para que, no prazo 05 

(cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de dispensa e/ou cancelamento 

da Audiência de Conciliação perpetrado pela parte REQUERENTE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-42.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DIAS DA SILVA 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)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000888-42.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SOLANGE DIAS DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, 

art. 300 e ss. -, tendo como partes SOLANGE DIAS DA SILVA SANTOS, e 

TIM CELULAR S.A., em que aquela requer in initio litis e inaudita altera parte 

seja determinado a reclamada reestabeleça os serviços da linha telefônica 

do Promovente, cujo nº (66) 98133-3580, bem como a citação da parte 

reclamada e a sua condenação em indenizar os danos causados – R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Narra a requerente que, “(...)A Parte Autora é 

cliente da empresa requerida por meio da linha telefônica de n° (66) 

98133-3580. É fato público e notório que operadora TIM CELULAR tem 

deixado de prestar serviços de telefonia celular com qualidade e eficiência 

na pequena e humilde Cidade de Cocalinho, fatos que não acontecem 

desde agora (o descaso com a população consumidora local existe há 

anos), e cada dia que passa, tendem a se agravar (os serviços 

oferecidos não funcionam adequadamente, são desprovidos de 

segurança, eficiência e qualidade, etc). Insta informar que, no mês de 

fevereiro o município ficou sem o referido sinal durante cinco dias. Desde 

então a insuficiência e o descaso da operadora com a população 

continuou a persistir. Não o bastante no mês de abril a população de 

cocalinho-MT, sofreu com a maior queda de sinal de telefonia (operadora 

TIM) de aproximadamente 11(onze) dias de forma ininterrupta, iniciando-se 

em 07/04/2019 até 18/04/2019 gerando grande desconforto e transtorno 

com a população. Douto Magistrado, para maior indignação da população 

de cocalinho, desde a última interrupção (07/04/2019 até 18/04/2019) o 

sinal de telefonia vem oscilando de forma continua, afetando gravemente 

os usuários da linha telefônica do município. Apesar da situação 

vivenciada, frisa-se também que a parte autora e o restante da população 

da Cidade de Cocalinho, encontra-se impossibilitados de usufruir dos 

serviços de telefonia móvel, haja vista, que os mesmos não conseguem 

efetuar ligações e ao receber as ligações as chamadas são de péssimas 

qualidades. A situação ora mencionada é grave, sendo nítida a ineficiência 

total dos serviços oferecidos pela empresa Requerida, a qual, 

costumeiramente clientes como a parte autora por dias sem sinal de 

telefonia móvel (desta vez já se passaram aproximadamente 11 dias). 

(...)”. Eis o breve relato dos fatos. DECIDO. Pois bem. De pronto, 

preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial 

com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – postergando, 

contudo, a apreciação do pedido de concessão da Justiça Gratuita, para 

após comprovação da alegada hipossuficiência da autora, eis que 

ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual DETERMINO que junte 

declaração de imposto de renda ou prova equivalente, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. No que tange ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação 

consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 

n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. Entretanto, cumpre 

assinalar que tal inversão não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte adversa provar apenas 

aqueles em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. Destaque-se que este juízo se filia ao 

entendimento de que a inversão do ônus da prova não é regra de 

julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, 

não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir 

aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II. Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. 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”. Como se 
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sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, 

requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como da “perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e 

periculum in mora, respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, 

que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do 

art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os 

três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim 

assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a 

vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do 

CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de 

urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos 

em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra.”. Assim, no caso em 

comento, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, que dão conta que a requerente detém relação 

jurídica com a demandada de serviços de telefonia móvel, entretanto, há 

mais de 11 dias está sem funcionar os referidos serviços, mesmo 

efetuando o pagamento de acordo com o contratado, de modo que nítida a 

falha na prestação do serviço. O perigo da demora reside no 

constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, que se 

encontra privada de utilizar dos serviços de telefonia contratado, sendo 

atual meio de comunicação mais comum e necessário ao cotidiano. Com 

essas razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA para determinar que seja REESTABELECIDO os serviços da 

linha telefônica do Promovente, cujo nº (66) 98133-3580, no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa cominatória/astreinte 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto do juizado, 

podendo tal limitação ser flexibilizada, de acordo com o caso concreto. 

INTIME-SE a parte requerida da presente decisão, para cumprimento da 

liminar deferida. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. 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. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. 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. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. 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 ratando 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. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000243-17.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KEYTA VASCONCELOS DOS SANTOS (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000243-17.2019.8.11.0021. REQUERENTE: KEYTA VASCONCELOS DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em Regime de Exceção. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 28259845, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001659-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DIAS DE MORAIS (REQUERENTE)

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 DECISÃO Processo: 

1001659-54.2018.8.11.0021. REQUERENTE: DIVINA DIAS DE MORAIS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA 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. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 de 
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março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000423-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO NEVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (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: 

1000423-04.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIANO NEVES DA SILVA 

EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos em Regime de Exceção. CERTIFIQUE-SE acerca da 

tempestividade dos embargos postos. Se tempestivo, RECEBO os 

Embargos/Impugnação à Execução. Nos termos do art. 52, caput e inciso 

IX, da Lei 9.099/95, e art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte 

impugnada, na pessoa de seu advogado, para se manifestar no prazo de 

15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, serem considerados 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Caso apresentada a impugnação, 

INTIME-SE o impugnante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo a mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC. Após, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. De tudo cumprido e certificado, REMETAM-SE os autos à 

Juíza Leiga, nos termos do Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 07 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010060-25.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MAYOLINO MONTECCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010060-25.2015.8.11.0021. EXEQUENTE: FABIANO MAYOLINO 

MONTECCHI EXECUTADO: OI S.A Vistos em Regime de Exceção. Os autos 

vieram conclusos diante da petição de ID 1780442 em que a executada 

aduz a impossibilidade de execução do débito, diante da homologação de 

plano de recuperação judicial, bem como excesso de execução. Pois bem. 

A Lei de n. 11.101/05 preceitua em seu art. 49 que os créditos posteriores 

ao pedido da recuperação judicial não se sujeitam a ela, in verbis: “Art. 49. 

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos.” In casu, o crédito foi constituído 

quando do trânsito em julgado da sentença, datado em 06/07/2017 em ID n. 

9535444, ou seja, após o pedido de recuperação judicial em 20/06/2016, 

logo, não se sujeitando ao plano recuperacional. Desse modo, o 

cumprimento de sentença deve prosseguir perante o juízo que proferiu a 

sentença sem qualquer interferência dos efeitos suspensivos 

perseguidos pela executada. Deste modo, reitero que por se tratar de 

crédito extraconcursal, não há que se falar em integração do débito no 

plano homologado pelo Juízo Universal, visto que padece de objeto tal 

pleito. Não obstante, o e. Presidente do TJRJ assim orientou, in verbis: 

“AVISO TJ nº 37/2018. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES 

DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo 

da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos magistrados, membros 

do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado 

e dos Municípios, servidores, advogados e demais interessados, com 

relação ao processo de Recuperação Judicial do Grupo OI (Proc. nº 

0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) No mais, 

considerando que os valores em debate necessitam da competente 

atualização para serem satisfeitos através dos procedimentos adequados, 

por força do art. 524, §2º do CPC/15[1], DETERMINO a remessa destes 

autos ao contador judiciário para que seja feito cálculo nos termos 

indicados no r. acórdão. Com o aporte do cálculo aos autos, ÀS partes 

para manifestação, no prazo legal. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter: 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de 

contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para 

efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002622-28.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE VIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

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: 

1002622-28.2019.8.11.0021. REQUERENTE: VALDILENE VIANA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO 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, 07 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000819-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA APARECIDA PESSINI (EXECUTADO)

JONAS ADRIANO PESSINI (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: 

1000819-44.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: EDELSON ALVES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: JONAS ADRIANO PESSINI, JULIANA APARECIDA PESSINI 

Vistos em Regime de Exceção. Primeiramente, no que se refere ao 

executado JONAS, DEFIRO o pugnado em id nº 29936049, de modo que 

EXPEÇA-SE mandado de citação, nos termos ora indicados. No mais, 

cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo exequente não 

traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 36[1], da Lei nº 

3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de buscar 

eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 18026365 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$ 47.301,50 (quarenta e 

sete mil, trezentos e um reais e cinquenta centavos), observando 

CPF/CNPJ n° 864.659.371-15 informado pelo exequente, sendo tal 

informação de sua inteira responsabilidade, 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, INITME-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. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 07 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Art. 36. 

Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-41.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RUI ALVES DA ROSA (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: 

8010283-41.2016.8.11.0021. REQUERENTE: INJEDISEL BOMBAS E BICOS 

INJETORES LTDA - ME REQUERIDO: JOAO RUI ALVES DA ROSA Vistos 

em Regime de Exceção. DEFIRO o petitório realizado em sede de 

solenidade de id nº 19020531, de modo que CONCEDO o prazo de 15 

(quinze) dias para juntada de novo endereço da demandada. Com a 

juntada, DETERMINO que se proceda à citação da reclamada no endereço 

informado pelo autor, bem como que a Serventia do Juízo DESIGNE nova 

data para a realização da audiência de conciliação nestes autos. Outro o 

cenário, CERTIFIQUE-SE e volvam-me CONCLUSOS. Caso reste infrutífera 

a tentativa de citação, INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000995-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES ESBAFENUFE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO BECKMANN PEDROSO (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: 

1000995-23.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: EURIPEDES ESBAFENUFE DOS 

SANTOS EXECUTADO: FABIANO BECKMANN PEDROSO Vistos em Regime 

de Exceção. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 19168390, 

determino: I – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 
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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, 07 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: 1000092-51.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS MAYSA QUEXABA (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: 

1000092-51.2019.8.11.0021. INTERESSADO: CLAUDIA PAIXAO IORA 

REQUERIDO: LAIS MAYSA QUEXABA 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, 07 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001043-16.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRSON BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD MARTINS DE CARVALHO (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: 

1001043-16.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: EDIRSON BARBOSA DA SILVA 

EXECUTADO: EDGARD MARTINS DE CARVALHO Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 17935114, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010087-71.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GRACIANO CORDEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOUTIQUE DE VIDRO LTDA - ME (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: 

8010087-71.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: NILTON GRACIANO CORDEIRO 

EXECUTADO: BOUTIQUE DE VIDRO LTDA - ME Vistos em Regime de 

Exceção. Tendo em vista a contraproposta apresentada pela autora em id 

nº 19258405, DETERMINO a intimação da demandada para manifestar-se 

acerca, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como 

desinteresse. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 07 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: 1000726-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEIDE GARCIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1000726-81.2018.8.11.0021. REQUERENTE: SUELEIDE GARCIA ALVES 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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 
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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, 07 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010146-30.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O 

(ADVOGADO(A))

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS PEREIRA BORGES (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: 

8010146-30.2014.8.11.0021. EXEQUENTE: ANA LIDIA ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: LUIS CARLOS PEREIRA BORGES Vistos em Regime de 

Exceção. De pronto, cumpre registrar que a(s) medida(s) pugnada(s) pelo 

exequente não traz(em) consigo qualquer afronta ao disposto no art. 

36[1], da Lei nº 3.869/2019, uma vez que contêm finalidade inicialmente de 

buscar eventuais bens e/ou valores passíveis de penhora em nome do 

executado, mediante dados pessoais e valores fornecidos pelo 

exequente, sendo referidos dados de sua única e exclusiva 

responsabilidade. DEFIRO o pedido de id nº 19174720, de modo que SE 

PROMOVA consulta junto ao RENAJUD junto ao CPF/CNPJ nº 

605.028.941-72. Se frutífera a localização de veículos em nome dos 

executados, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV e art. 839 do CPC. Com a 

efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como para fins do 

art. 847 do mesmo códex. Se vier aos autos a impugnação, 

CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos 

CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. Não 

apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos conclusos 

para efetivação da restrição via RENAJUD. Permaneçam os autos em 

gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do 

Provimento4/07 – CGJ. Se não lograr êxito em encontrar bens, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade 

de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001988-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON MARTINS FABIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001988-03.2017.8.11.0021. REQUERENTE: ELSON MARTINS FABIANO 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 07 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: 1000559-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN ULLRICH - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSELY MARTINS CAETANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME PARANHOS JARDIM OAB - GO37031-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: 

1000559-98.2017.8.11.0021. REQUERENTE: ALLAN ULLRICH - ME 

REQUERIDO: DEUSELY MARTINS CAETANO Vistos em Regime de 

Exceção. Tendo em vista a anulação da sentença em sede recursal, 

sendo determinada a produção de prova testemunhal, DETERMINO seja 

designada audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta da 

Juíza Leiga, sendo que as testemunhas comparecerão ao ato levadas 

pelas partes que as tenham arrolado, sob pena de preclusão (artigo 34, 

caput, Lei Federal n.º 9.9099/95). O requerimento para intimação das 

testemunhas DEVERÁ ser apresentado no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

data designada para realização da solenidade (artigo 34, §1º, Lei Federal 

n.º 9.9099/95). EXPEÇA-SE carta precatória para a oitiva das testemunhas 

eventualmente residentes em jurisdição diversa, com prazo de 30 (trinta) 

dias para cumprimento. INTIMEM-SE, consignando as advertências legais. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

07 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: 1000348-28.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON ROMAS REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R9 Engenharia e Empreendimentos Imobiliários (REQUERIDO)

banco Santander Banespa SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (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 Processo: 1000348-28.2018.8.11.0021. 

REQUERENTE: ADEILTON ROMAS REZENDE REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER BANESPA SA, R9 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS Vistos. Considerando o A.R. constante no mov. ID 

19983992, o qual retornou negativo com a informação “desconhecido”, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar o 

endereço correto, completo e atualizado para citação de R9 Engenharia e 

Empreendimentos Imobiliários, caso tenha interesse em prosseguir com o 

feito quanto a este requerido, e após redesigne-se nova audiência de 

conciliação com intimação de todas as partes. 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 DESPACHO Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de despacho elaborado pelo Juiz Leigo, 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. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010275-35.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ADRIANO ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO JUSTINO DA SILVA (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: 

8010275-35.2014.8.11.0021. REQUERENTE: MARCELO ADRIANO ALVES 

OLIVEIRA REQUERIDO: CICERO JUSTINO DA SILVA Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que a penhora restou inócua, consoante se extrai 

em id nº 15637382, INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos 

planilha atualizada com o valor do débito exequendo, pugnando o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, CONCLUSOS para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa-MT, 07 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: 1000723-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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: 

1000723-29.2018.8.11.0021. REQUERENTE: DIEGO PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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, 07 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000295-47.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PIERRE CARDOSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES 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 DECISÃO Processo: 

1000295-47.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: JEAN PIERRE CARDOSO 

EXECUTADO: RODRIGO GOMES DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

DEFIRO o pedido de id nº 19376631, razão pela qual DETERMINO a 

expedição do mandado de penhora, depósito e avaliação do bem ora 

indicado, até o montante necessário para quitação do débito, observando 

para tanto o disposto no artigo 835, e art. 839 do CPC. Com a efetivação 

da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como para fins do art. 847 

do mesmo códex. Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca 

de sua tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, 

sob pena de responsabilização. Caso as diligências restem infrutíferas, 

INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 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: 1001676-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELI EMILIA LINDENMAYR DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT3572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER EDGAR GALLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NERICA IAPPE GALLE OAB - 441.684.111-68 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001676-90.2018.8.11.0021. REQUERENTE: NELI EMILIA LINDENMAYR DO 

COUTO REQUERIDO: WALTER EDGAR GALLE REPRESENTANTE: NERICA 

IAPPE GALLE Vistos em Regime de Exceção. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 29571946, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 
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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. Água Boa/MT, 07 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000979-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDEZIO DE RE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR (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: 

1000979-69.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: EDEZIO DE RE EXECUTADO: 

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR Vistos em 

Regime de Exceção. Em que pese o pleito inserido no id nº 19544031, 

verifico que sequer fora dado início à fase executória da presente ação, 

inexistindo também planilha de débito, consoante dispõe o art. 523, e 

demais do CPC. Assim, INTIME-SE a parte exequente para que adeque seu 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 07 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: 1000532-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1000532-81.2018.8.11.0021. REQUERENTE: JESUS PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 07 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010193-04.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES DE GOUVEIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT20298-A (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

LEONICE DERLAM PORTILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

VIVIANE MARIA PAGLIUSO LOPES BOLSON (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010193-04.2014.8.11.0021. EXEQUENTE: PAULO RODRIGUES DE 

GOUVEIA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 20106419, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 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: 1000803-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GARCIA LARA (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 - MT11065-A 
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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: 

1000803-90.2018.8.11.0021. REQUERENTE: GUSTAVO GARCIA LARA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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, 07 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000747-57.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON 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: 

1000747-57.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: WALISSON HENRIQUE JUSTO E 

LEMES EXECUTADO: EDILSON GOMES DE OLIVEIRA Vistos em Regime de 

Exceção. DEFIRO o pedido de id nº 19864979, razão pela qual DETERMINO 

a expedição do mandado de penhora, depósito e avaliação do bem ora 

indicado, até o montante necessário para quitação do débito, observando 

para tanto o disposto no artigo 835, e art. 839 do CPC. Com a efetivação 

da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como para fins do art. 847 

do mesmo códex. Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca 

de sua tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, 

sob pena de responsabilização. Caso as diligências restem infrutíferas, 

INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000529-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA GERONIMO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1000529-29.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA LUCIA GERONIMO DA 

SILVA EXECUTADO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos em Regime de 

Exceção. CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade dos embargos postos. 

Se tempestivo, RECEBO os Embargos/Impugnação à Execução. Nos 

termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, e art. 920, inc. I, do 

NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Caso 

apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e certificado, 

REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do Enunciado 52, do 

FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 07 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001250-78.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GALERA (EXEQUENTE)

MAIANE DE QUEIROZ SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMY IWASAKI OAB - MT25398/O (ADVOGADO(A))

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACIARA ALVES LOPES OAB - GO34715-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: 

1001250-78.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MAIANE DE QUEIROZ SILVA, 

MARCELO AUGUSTO GALERA EXECUTADO: SPE MIRANTE 

INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os Embargos/Impugnação à Execução. Tendo em vista que já 

apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e certificado, 

REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do Enunciado 52, do 

FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 07 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000277-60.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS E CONFECCOES M R LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA NET MUNDDY LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))
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LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A 

(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: 

1000277-60.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: TECIDOS E CONFECCOES M R 

LTDA - ME EXECUTADO: EDITORA NET MUNDDY LTDA - ME Vistos em 

Regime de Exceção. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 

pagamento espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 20369926, 

determino: I – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001709-80.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON AGOSTINHO DIDONET - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALFORCE MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

SIDERURGICOS 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 DECISÃO Processo: 

1001709-80.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MILTON AGOSTINHO DIDONET - 

EPP EXECUTADO: METALFORCE MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 20261052, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001113-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILEOMAR PEREIRA MONTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN PIRES 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 DECISÃO Processo: 

1001113-33.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ILEOMAR PEREIRA MONTEL 

EXECUTADO: IVAN PIRES DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. Em 

que pese o pleito inserido no id nº 22106757, verifico que o exequente não 

acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a análise e 

efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte 

exequente para que junte aos autos planilha atualizada com o valor do 

débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 07 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001689-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA KIST FONSECA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MOURA DOS SANTOS (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: 

1001689-26.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: DAIANA KIST FONSECA 

EXECUTADO: ADRIANA MOURA DOS SANTOS Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que não fora possível realizar a citação da 

executado bem como a penhora do bem indicado, DETERMINO a intimação 

da requerente para pugnar o que de direito, dando prosseguimento a 

presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001119-40.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE SOUZA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001119-40.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: APARECIDO DE SOUZA FILHO 

EXECUTADO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos em Regime de 

Exceção. CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade dos embargos postos. 

Se tempestivo, RECEBO os Embargos/Impugnação à Execução. Nos 

termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, e art. 920, inc. I, do 
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NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Caso 

apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e certificado, 

REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do Enunciado 52, do 

FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 07 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010137-68.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES JOANA ANVERSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZARINO JOSE RODRIGUES (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: 

8010137-68.2014.8.11.0021. EXEQUENTE: MARINES JOANA ANVERSA 

EXECUTADO: OZARINO JOSE RODRIGUES Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 28353011, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001528-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCINDO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT15886-O (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT15880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (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: 

1001528-79.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: SANDRA LUCINDO FERREIRA 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 28190920, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010278-19.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RENATO MALDANER (EXEQUENTE)

MELINA DE OLIVEIRA DAUD (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON ELIAS JASCOSKI (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: 

8010278-19.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: MELINA DE OLIVEIRA DAUD, 

RAFAEL RENATO MALDANER EXECUTADO: CLEVERSON ELIAS 

JASCOSKI Vistos em Regime de Exceção. Considerando que não fora 

possível realizar a citação da executado bem como a penhora do bem 

indicado, DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de 

direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001740-37.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001740-37.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ELIAS MOREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 29227603, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 
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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. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000416-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO PEREIRA CORDEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1000416-75.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ZENILDO PEREIRA CORDEIRO 

EXECUTADO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 28910020, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 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: 1000335-58.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR ADAO APOLINAR MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MOURA DO VALE OAB - GO44604 (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO OAB - GO23545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELLI WEISSHEIMER (REQUERIDO)

DELCI WEISSHEIMER (ESPÓLIO)

KARINA APARECIDA WEISSHEIMER (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: 

1000335-58.2020.8.11.0021. REQUERENTE: ALTAIR ADAO APOLINAR 

MACHADO ESPÓLIO: DELCI WEISSHEIMER REQUERIDO: KARINA 

APARECIDA WEISSHEIMER, GISELLI WEISSHEIMER Vistos em Regime de 

Exceção. De pronto, preenchidos aparentemente os requisitos legais, 

RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 – postergando, contudo, a apreciação do pedido de concessão 

da Justiça Gratuita, para após comprovação da alegada hipossuficiência 

da autora, eis que ausentes indícios do alegado, motivo pelo qual 

DETERMINO que junte declaração de imposto de renda ou prova 

equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do conciliador, 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. 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. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE (M)-SE o(s) requerido(s) a respeito da ação – art. 18 

e incisos da Lei n. 9.099/95 -, bem como o(s) intime(m) para participar(em) 

da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Se inexitoso o acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar(em) sua(s) 

contestação(ões), sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste 

Estado de Mato Grosso. O prazo para impugnar(em) a(s) 

contestação(ões) e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso. 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. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. 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 ratando 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. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 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: 1001459-13.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))
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JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-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: 

1001459-13.2019.8.11.0021. INTERESSADO: TIAGO THOMA MARTINS DE 

PAULA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS Vistos em Regime de Exceção. Considerando que foram 

aportados documentos novos e imprescindíveis em sede de impugnação à 

contestação, DETERMINO a intimação da demandada para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 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: 1001372-57.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON CALIXTO (REQUERENTE)

A. CALIXTO - COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (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: 

1001372-57.2019.8.11.0021. REQUERENTE: A. CALIXTO - COMERCIO E 

SERVICOS GRAFICOS - ME, AILTON CALIXTO REQUERIDO: TELEMAR 

NORTE LESTE S/A (OI) Vistos em Regime de Exceção. Considerando o 

retorno dos autos da Turma Recursal, oportunidade em que fora 

concedida a devolução do prazo recursal, ante nulidade de intimação, 

DETERMINO a intimação das partes para pugnarem o que de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado da sentença. Em seguida, AO ARQUIVO. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 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: 8010205-47.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZAMBENEDETTI & ALVES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMY IWASAKI OAB - MT25398/O (ADVOGADO(A))

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED SUL CATARINENSE LTDA - 

UNICRED SUL CATARINENSE (REQUERIDO)

FLOR DO CARIBE MODA FEMININA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DOS SANTOS OAB - SC46163 (ADVOGADO(A))

SERGIO DE FREITAS FENILLI OAB - SC19390 (ADVOGADO(A))

CARLOS WERNER SALVALAGGIO OAB - SC9007 (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: 

8010205-47.2016.8.11.0021. REQUERENTE: ZAMBENEDETTI & ALVES 

LTDA - ME REQUERIDO: FLOR DO CARIBE MODA FEMININA EIRELI - EPP, 

COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED SUL CATARINENSE LTDA - 

UNICRED SUL CATARINENSE Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, oportunidade em 

que fora concedida a devolução do prazo recursal, ante nulidade de 

intimação, DETERMINO a intimação das partes para pugnarem o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença. Em seguida, AO ARQUIVO. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010339-74.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES VILELA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO VIEIRA ROBERTO 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 DECISÃO Processo: 

8010339-74.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: RODRIGO ALVES VILELA 

EXECUTADO: RENATO VIEIRA ROBERTO DA SILVA Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que não fora possível realizar a citação da 

executado bem como a penhora do bem indicado, DETERMINO a intimação 

da requerente para pugnar o que de direito, dando prosseguimento a 

presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 

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: 1001917-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RAFAEL OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001917-98.2017.8.11.0021. REQUERENTE: EUNICE RAFAEL OLIVEIRA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 09 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: 8010300-77.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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ADAIR LUZ LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

E. O. MACHADO-ME (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS VARGAS OAB - MT23917/O (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO(A))

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO(A))

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-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: 

8010300-77.2016.8.11.0021. REQUERENTE: ADAIR LUZ LANDIM 

REQUERIDO: E. O. MACHADO-ME, MOTOGARÇAS - COMERCIO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Vistos em Regime de Exceção. Considerando o petitório de 

id nº 21528119, e, que o valor depositado é incontroverso, DETERMINO a 

expedição de alvará de levantamento do valor indicado, observando a 

conta bancária da parte requerente, que, acaso ausente informação, 

INTIME-A para tanto. Ademais, considerando que a parte sucumbente não 

efetuou o pagamento total da condenação, 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, do valor já aplicada a 

atualização com a multa pelo atraso, consoante indicado pela exequente. I 

– Em não havendo o requerimento acima, 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. II – 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). III – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. IV – 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). Após, devidamente certificado, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 09 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: 1000346-24.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NUNES MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONIN BALA INVESTIMENTOS EIRELI (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: 

1000346-24.2019.8.11.0021. INTERESSADO: LINDOMAR NUNES MARTINS 

REQUERIDO: TONIN BALA INVESTIMENTOS EIRELI Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que não fora possível realizar a citação da 

executado, DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de 

direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010004-94.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA DE OLIVEIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O 

(ADVOGADO(A))

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA (EXECUTADO)

IVAR TORRICO RIVAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (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: 

8010004-94.2012.8.11.0021. EXEQUENTE: POLYANA DE OLIVEIRA 

BARBOSA EXECUTADO: C.C. PAVIMENTADORA LTDA, IVAR TORRICO 

RIVAS Vistos em Regime de Exceção. Em que pese o pleito inserido no id 

nº 19805815, verifico que o exequente não acostou aos autos planilha de 

débito atualizado, o que impede a análise e efetivação do bloqueio, sob 

pena de ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte exequente para que junte 

aos autos planilha atualizada com o valor do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Em seguida, CONCLUSOS para deliberação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001517-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MENDEL & MENDEL JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DE ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA MARIA WELTER BATISTA OAB - SP258654 (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: 

1001517-84.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: MENDEL & MENDEL JUNIOR 

LTDA - ME EXECUTADO: VALDECIR DE ANDRADE Vistos em Regime de 

Exceção. Em que pese o pleito inserido no id nº 20459459, verifico que o 

exequente não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que 

impede a análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000572-63.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AURELIO DE SOUZA MELO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI LAGO DOS SANTOS (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: 

1000572-63.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: RICARDO AURELIO DE SOUZA 

MELO EXECUTADO: DARCI LAGO DOS SANTOS Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que não fora possível realizar a citação da 

executado bem como a penhora do bem indicado, DETERMINO a intimação 

da requerente para pugnar o que de direito, dando prosseguimento a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 234 de 574



presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 

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: 1001766-35.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

UERNANDE PULCENA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001766-35.2017.8.11.0021. REQUERENTE: UERNANDE PULCENA ROSA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 09 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: 1001761-13.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDIMAR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001761-13.2017.8.11.0021. REQUERENTE: LEUDIMAR RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 09 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: 1001929-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDER COIMBRA BARBONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001929-15.2017.8.11.0021. REQUERENTE: EDER COIMBRA BARBONI 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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 
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da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 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: 1001922-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOS SANTOS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001922-23.2017.8.11.0021. REQUERENTE: JORGE DOS SANTOS MACIEL 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 09 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: 1001932-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CEZARIO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001932-67.2017.8.11.0021. REQUERENTE: MARIANA CEZARIO DE 

CASTRO REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 09 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: 1000785-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARTINS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1000785-69.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ALINE MARTINS PINHEIRO 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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 
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da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 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: 1001026-43.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LORRAINE FAUSTINO FABIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (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 DECISÃO Processo: 

1001026-43.2018.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA LORRAINE FAUSTINO 

FABIO REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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, 09 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: 1000408-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DIAS RODRIGUES NEGREIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1000408-98.2018.8.11.0021. REQUERENTE: IVONETE DIAS RODRIGUES 

NEGREIROS REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 09 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: 1001920-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001920-53.2017.8.11.0021. REQUERENTE: JOANA CAMARGO 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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 
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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, 09 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: 1000307-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INALVA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1000307-61.2018.8.11.0021. REQUERENTE: INALVA OLIVEIRA SANTOS 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 09 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: 1001985-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALCILEY XAVIER DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001985-48.2017.8.11.0021. REQUERENTE: VALCILEY XAVIER DO 

PRADO REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 09 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000037-03.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISIO SANTANA SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON DE SOUSA MOURA (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: 

1000037-03.2019.8.11.0021. REQUERENTE: HELOISIO SANTANA SOUSA 

SILVA REQUERIDO: JAILSON DE SOUSA MOURA Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que não fora possível realizar a citação da 

executado bem como a penhora do bem indicado, DETERMINO a intimação 

da requerente para pugnar o que de direito, dando prosseguimento a 

presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 

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: 1000384-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GONCALVES BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1000384-70.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ALESSANDRO GONCALVES 

BUENO REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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 
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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, 09 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: 1001342-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001342-90.2017.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA SANTANA PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 09 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000300-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL PONTES GUIMARAES 14229494866 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - 054.280.121-37 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE BARBOSA SANTANA (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: 

1000300-69.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: RAQUEL PONTES GUIMARAES 

14229494866 PROCURADOR: JOSE VICTOR GUIMARAES EXECUTADO: 

IVONE BARBOSA SANTANA 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 29065815 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, 09 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001328-38.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAQ MAQUINAS E REFRIGERACAO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR FREITAS REGO OAB - MT23130/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIA DE FATIMA DOS SANTOS MILBRADT (EXECUTADO)

MARCIO ROBERTO MILBRADT (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: 

1001328-38.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: LEOMAQ MAQUINAS E 

REFRIGERACAO EIRELI - EPP EXECUTADO: MARCIO ROBERTO MILBRADT, 

ELIA DE FATIMA DOS SANTOS MILBRADT Vistos em Regime de Exceção. 

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 
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penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 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: 1001736-97.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RIBEIRO DE SIQUEIRA FERNANDES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001736-97.2017.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA JOSE RIBEIRO DE 

SIQUEIRA FERNANDES GOMES REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - 

ME 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, 09 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: 1000530-14.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA MORAES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1000530-14.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ILDA MORAES DE ARAUJO 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 09 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010366-57.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRO ORLANDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS LTDA (EXECUTADO)

TATIANA NUNES CARVALHO (EXECUTADO)

NETPRO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (EXECUTADO)

PIERO ANDREAZZOLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA BEEK DA SILVA OAB - SP196497 (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-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: 

8010366-57.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: ELIZANDRO ORLANDI - ME 

EXECUTADO: PIERO ANDREAZZOLI, TATIANA NUNES CARVALHO, 

NETPRO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, RODOBENS 

LTDA Vistos em Regime de Exceção. Em que pese o pleito inserido no id 

nº 29573283, verifico que o exequente não acostou aos autos planilha de 

débito atualizado, o que impede a análise e efetivação do bloqueio, sob 

pena de ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte exequente para que junte 

aos autos planilha atualizada com o valor do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Em seguida, CONCLUSOS para deliberação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

09 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: 1001314-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FONTOURA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/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: 

1001314-88.2018.8.11.0021. REQUERENTE: THIAGO FONTOURA VIEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

Vistos em Regime de Exceção. Considerando o petitório de id nº 

25039540, e, que o valor depositado é incontroverso, DETERMINO a 

expedição de alvará de levantamento do valor indicado, observando a 

conta bancária da parte requerente, que, acaso ausente informação, 

INTIME-A para tanto. Ademais, considerando que a parte sucumbente não 

efetuou o pagamento total da condenação, 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, do valor já aplicada a 

atualização com a multa pelo atraso, consoante indicado pela exequente. I 

– Em não havendo o requerimento acima, 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. II – 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). III – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. IV – 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). Após, devidamente certificado, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 09 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010114-54.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALBERTO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS ADRIANO PESSINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (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: 

8010114-54.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: MARCOS ALBERTO ALVES 

EXECUTADO: JONAS ADRIANO PESSINI Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 19931970, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 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: 1001583-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA PRADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001583-64.2017.8.11.0021. REQUERENTE: MAGDA PRADO DE SOUZA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 09 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010136-54.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSVALDO FIRMINO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAUL GARCIA SALOMAO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SD PM LIONAI (TERCEIRO INTERESSADO)

EUCLIDES SOARES MARTINS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)
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ERNESTO JOSE MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO)

CB PM PINHEIROS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010136-54.2012.8.11.0021. EXEQUENTE: DEUSVALDO FIRMINO DE 

SOUSA EXECUTADO: SAUL GARCIA SALOMAO FILHO Vistos em Regime 

de Exceção. Tendo em vista o certificado em id nº 21916683, DETERMINO 

a intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 
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com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-15.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE PEREIRA (EXECUTADO)

GILSON PAULO BETTA (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: 

8010093-15.2015.8.11.0021. EXEQUENTE: EDELSON ALVES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: GILSON PAULO BETTA, MARIA JOSE PEREIRA Vistos em 

Regime de Exceção. Em que pese o pleito inserido no id nº 22183109, 

verifico que o exequente não acostou aos autos planilha de débito 

atualizado, o que impede a análise e efetivação do bloqueio, sob pena de 

ser inócuo. Assim, INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos 

planilha atualizada com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Em seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001338-53.2017.8.11.0021

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 DECISÃO Processo: 

1001338-53.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: EDILAINE M. GONCALVES - ME 

EXECUTADO: CASTRO & MELO LTDA - EPP Vistos em Regime de 

Exceção. Tendo em vista o certificado em id nº 22258886, DETERMINO a 

intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 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: 8010143-41.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GRACIANO CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO MENDONCA PEDROSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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JERONIMO SANTOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010143-41.2015.8.11.0021. REQUERENTE: WILSON GRACIANO 

CORDEIRO REQUERIDO: FABRICIO MENDONCA PEDROSO 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, 09 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: 1001737-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELICE FERNANDES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001737-82.2017.8.11.0021. REQUERENTE: ELICE FERNANDES GOMES 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 09 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: 1001990-70.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON AGUIAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001990-70.2017.8.11.0021. REQUERENTE: WENDERSON AGUIAR ALVES 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 09 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

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: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 
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necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 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: 1001582-79.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001582-79.2017.8.11.0021. REQUERENTE: ILTON PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 09 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: 1000727-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1000727-66.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ROSENI DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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 
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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, 09 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: 1000306-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSENI SILVERIO DA SILVA DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1000306-76.2018.8.11.0021. REQUERENTE: DEUSENI SILVERIO DA SILVA 

DOS SANTOS CARDOSO REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 

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, 09 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010227-76.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VILANI VIANA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA MAIS ELETRO LTDA - ME (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: 

8010227-76.2014.8.11.0021. EXEQUENTE: VILANI VIANA DE SOUZA 

EXECUTADO: CASA MAIS ELETRO LTDA - ME Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando o certificado em id nº 23785329, DETERMINO a 

intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001764-94.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO OLIVEIRA SILVA (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: 

1001764-94.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: CLAUDIA PAIXAO IORA 

EXECUTADO: ROBERTO OLIVEIRA SILVA Vistos em Regime de Exceção. I 

– INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001026-77.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES VILELA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA FERREIRA DE ARAUJO (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: 

1001026-77.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: RODRIGO ALVES VILELA 

EXECUTADO: EVA FERREIRA DE ARAUJO Vistos em Regime de Exceção. 
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Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que decorrera o prazo da suspensão do acordo 

homologado sem manifestação das partes, conforme atesta certidão de ID 

23144042, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 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: 1000383-85.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1000383-85.2018.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA TAVARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 09 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010138-58.2011.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULINO DE FREITAS NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO CIDADES - CENTRO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO 

ADMINISTRATIVO, ESTATISTICA E SOCIAL (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: 

8010138-58.2011.8.11.0021. EXEQUENTE: JOSE PAULINO DE FREITAS 

NETO EXECUTADO: INSTITUTO CIDADES - CENTRO INTEGRADO DE 

DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, ESTATISTICA E SOCIAL Vistos em 

Regime de Exceção. Tendo em vista o retorno da missiva expedida, 

DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 
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não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARBOSA 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 DECISÃO Processo: 

1000996-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA 

EXECUTADO: LUIZ BARBOSA DA SILVA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese o pleito inserido no id nº 22024345, verifico que o exequente 

não acostou aos autos planilha de débito atualizado, o que impede a 

análise e efetivação do bloqueio, sob pena de ser inócuo. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada 

com o valor do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 09 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001495-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE FIDELES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001495-26.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: MARINETE FIDELES DOS 

SANTOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 28234618, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1001389-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NAELCO DOS SANTOS SALAZAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001389-64.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: NAELCO DOS SANTOS 

SALAZAR EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 28235064, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 
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Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000461-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BATISTA MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000461-79.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: SUELI BATISTA MEDEIROS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 28235808, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1000112-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERVANEY SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000112-76.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: WANDERVANEY SOARES DA 

SILVA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 28233597, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1000784-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSENI SILVERIO DA SILVA DOS SANTOS CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000784-84.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: DEUSENI SILVERIO DA SILVA 

DOS SANTOS CARDOSO EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos 

em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento 

do alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada 

nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 28243100, tem-se que 

fora satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas 

de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos 

do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito 

quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve 

o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1000873-73.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (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: 

1000873-73.2019.8.11.0021. REQUERENTE: DIVINA FERREIRA DE MOURA 

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, 07 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: 1001454-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE LUIZA DE MORAES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

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: 

1001454-59.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: CLAUDETE LUIZA DE MORAES 

SILVA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 28249324, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1001387-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE GASPERINI KNOPF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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 - 345.856.801-87 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001387-94.2017.8.11.0021. REQUERENTE: GISLENE GASPERINI KNOPF 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROCURADOR: FILINTO CORREA 

DA COSTA JUNIOR Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão 

de ID 28244705, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 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: 1001667-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GOLONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001667-65.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: PAULO SERGIO GOLONI 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 28253784, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1001698-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLHEI DA SILVA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001698-85.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: CRISLHEI DA SILVA FERREIRA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 28254698, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1001576-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001576-38.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: SEBASTIAO PEREIRA GOMES 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 28255227, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1000685-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DOS SANTOS BONORA BOLZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000685-17.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: TATIANE DOS SANTOS 

BONORA BOLZAN EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em 

Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do 

alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada 

nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 28253771, tem-se que 

fora satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas 

de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos 

do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito 

quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve 

o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1000875-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENIOMAR ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000875-77.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ENIOMAR ALVES DOS 

SANTOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 28255238, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1000876-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WENES ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000876-62.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: WENES ROSA DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 29530919, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1001404-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MENESES RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001404-33.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: MENESES RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 29531444, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 
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cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1001574-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BUENO CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001574-68.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: JOSE ANTONIO BUENO 

CARDOSO EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 29531489, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1001572-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLARIZA AMORIM DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001572-98.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: CLARIZA AMORIM DOS REIS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 29532482, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1001500-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CAPITANIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001500-48.2017.8.11.0021. REQUERENTE: TATIANA CAPITANIO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 29532959, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1001453-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA ELLEN RODRIGUES GUERRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001453-74.2017.8.11.0021. REQUERENTE: BARBARA ELLEN 

RODRIGUES GUERRA DE BARROS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o 

levantamento do alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que 

mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 

29533832, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 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
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Processo Número: 1000880-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DOS SANTOS CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000880-02.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: EDILSON DOS SANTOS 

CARDOSO EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 28244142, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1000991-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000991-20.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: EDMILSON BATISTA DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 29534866, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1000420-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILAIR OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000420-15.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ILAIR OLIVEIRA EXECUTADO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que já fora procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em 

favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta 

certidão de ID 28243120, tem-se que fora satisfeita a presente execução. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 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: 1001400-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIAS FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001400-93.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ABDIAS FERREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 22894103, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1000933-46.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICE BERNARDES 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)

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 SENTENÇA Processo: 

1000933-46.2019.8.11.0021. REQUERENTE: NATALICE BERNARDES 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

2870907), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Água Boa-MT, 07 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: 1001019-17.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR QUEIROZ 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)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001019-17.2019.8.11.0021. REQUERENTE: RONAIR QUEIROZ OLIVEIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

28062871), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Água Boa-MT, 07 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: 1001629-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR JOSE PEREIRA (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-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: 

1001629-53.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ITAMAR JOSE PEREIRA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que já fora procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em 

favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta 

certidão de ID 28037011, tem-se que fora satisfeita a presente execução. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 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: 1001016-62.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE FERREIRA DE 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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001016-62.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JACKELINE FERREIRA DE 

CARVALHO 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, 07 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: 1000890-12.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DAS GRACAS LOPES (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 SENTENÇA Processo: 

1000890-12.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUCIENE DAS GRACAS 

LOPES 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 
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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, 07 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: 1000850-30.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TANGINA FREIRES 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 SENTENÇA Processo: 

1000850-30.2019.8.11.0021. REQUERENTE: TANGINA FREIRES 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, 07 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: 1001762-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MOURA DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MOURA DO VALE OAB - GO44604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO OAB - GO18771 

(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: 

1001762-27.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CAROLINA MOURA DO VALE 

REQUERIDO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Vistos etc. Dispenso 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 

CAROLINA MOURA DO VALE em desfavor de CELG DISTRIBUIÇÃO S/A. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO: . A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Novo 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 e 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. Com efeito, da 

análise da prova trazida nos autos, tenho que o demandante não 

comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe era dirigido, 

consoante dispõe o art. 373, I do novo Código de Processo Civil, a 

amparar a pretensão indenizatória. A propósito, a autora postula dano 

moral, que diz ter suportado, em razão da falta de energia elétrica, 

discorrendo que ficou cerca de 06h sem energia, na data de 20/06/2019. 

A reclamada contestou alegando que não houve suspensão do 

fornecimento de energia, entretanto não apresentou cópia do protocolo 

administrativo indicado pela parte autora, razão pela qual, entendo que 

houve a interrupção indevida narrada. Entretanto não vejo razão para o 

arbitramento de danos morais. Isso porque, a Resolução n. 414/2010 da 

ANEEL prevê, no artigo 176, que o fornecimento de energia deve ser 

restabelecido no prazo de 24 horas para religação normal de unidade em 

área urbana, como no caso, ou em até 8 horas se for caso de urgência. 

No caso em tela, reitere-se, restou incontroverso que o fornecimento de 

energia restou interrompido por, no máximo 06h, informação que a ré não 

logrou elidir. Nesse contexto, a eventual falha da ré, não chegou a 

representar necessidade de reparação por danos morais, uma vez que 

não trouxe mais que um mero dissabor temporário, que, segundo a 

narrativa da parte autora, foi sanado em cerca de 6h após a sua 

reclamação. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

considerando as peculiaridades do caso e, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Interposto recurso inominado, intime-se a parte recorrida para as 

contrarrazões. 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. P.I.C. Vistos . Atendidos os 

requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-88.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PEREIRA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA OAB - GO33104 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SATURNINO DUTRA CORREA (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: 

1000139-88.2020.8.11.0021. AUTOR: LUIS CARLOS PEREIRA BORGES 

REQUERIDO: SATURNINO DUTRA CORREA Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência desta reclamação, conforme manifestação 

registrada em termo de mov. ID 29369304. 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. Cumpra-se. 

Submeto a decisão 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
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-83.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APRIGIO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 

1000937-83.2019.8.11.0021. REQUERENTE: APRIGIO MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Observa-se que a causa em exame ostenta complexidade em razão da 

prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de perícia 

grafotécnica, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código 

de Processo Civil, justamente para apurar se há identidade entre a 

assinatura inserta no contrato, apresentado pela Reclamada, expediente 

que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados 

Especiais, consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. A Reclamada 

alega, em contestação, que há relação jurídica entre as partes. Para tanto, 

a Reclamada juntou contrato supostamente assinado pela parte 

Reclamante. Havendo alegação de falsificação de assinatura do contrato, 

tal fato somente pode ser comprovado por conhecimentos técnicos, a 

realização da prova pericial mostra-se indeclinável à aferição da alegada 

falsidade, que por envolver matéria complexa afasta a competência dos 

Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do 

mérito na dicção dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Ante o exposto, com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 

9.099/1995, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente 

reclamação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, intime-se a parte 

recorrida para as contrarrazões. 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. P.I.C. Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-33.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DIAS 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 SENTENÇA Processo: 

1000908-33.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ELIZANGELA DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010154-70.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILTON ALVES FROTA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

DANYLLO 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: 

8010154-70.2015.8.11.0021. EXEQUENTE: EDILTON ALVES FROTA E CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: DANYLLO SANTOS PEREIRA DA SILVA Vistos 

em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. DECIDO. De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em 

discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia a prestação 

jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do 

feito, embora devidamente intimado (id de n. 18280106). Assim, a ausência 

de impulso processual da parte autora, implica extinção anômala do 

processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - 

Apelação Cível APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 

24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 

COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender 

à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de 

indicar o correto endereço do réu ou de converter a demanda em 

execução, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de 

interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso 

conhecido e desprovido.” (negritos nossos) Diante disso, não resta outra 

alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 07 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: 1000890-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FONTOURA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 

1000890-46.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: THIAGO FONTOURA VIEIRA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia a prestação jurisdicional, 

todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora 

devidamente intimado (id de n. 20502516). Assim, a ausência de impulso 

processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" 

do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível 

APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 07 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: 1000505-35.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OLIENE RIBEIRO SALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-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: 

1000505-35.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: OLIENE RIBEIRO SALES 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 28233153, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 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: 1000591-35.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO LEMES DOS SANTOS (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: 

1000591-35.2019.8.11.0021. REQUERENTE: RODRIGO ALVES VILELA 

REQUERIDO: CASSIO LEMES DOS SANTOS 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 26254160 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, 07 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: 1001086-79.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FRIES (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):

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: 

1001086-79.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CELIO FRIES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES proposta por CELIO PIRES em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO: Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da controvérsia consiste 

em analisar a ilicitude das faturas dos meses de agosto e dezembro de 

2018 e março de 2019, respectivamente, R$ 2.272,33, R$ 329,29 e R$ 

220,83, haja vista a alegação de que suas faturas, referentes a UC 

6/2660142-7, extrapolaram muito sua média de consumo que não passa 

de R$ 20,00, não havendo razão para a referida cobrança, requerendo a 

devolução dos valores pagos, com recálculo pela média de consumo, que 

não ultrapassa R$ 20,00. A Reclamada alegou que no caso de zona rural 

é autorizada a realizar o faturamento pela média de consumo, em ciclos de 

três meses. No entanto, apesar da Reclamada afirmar que a culpa é 

exclusiva da parte promovente, sequer demonstrou que a média de 

consumo do reclamante chega a estes valores, juntando histórico de 

consumo sem apresentar os valores cobrados nos últimos 12 meses. Por 

outro lado o reclamante demonstrou que sua média de consumo não 

ultrapassa R$ 20,00 (vinte reais) mensais, o que jamais chegaria a conta 

apresentada pela reclamada. Portanto, as faturas 08/2018, 12/2018 e 

03/2019 está totalmente em desacordo com o consumo do autor. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na falta de comprovação de que 

seu gasto médio é o que foi cobrado nas faturas em questão. Diante da 

negativa de débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, 

cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar, inequivocamente, a legalidade do débito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim 

não o fez. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada cobrou indevidamente os 

débitos aventados na inicial e, comprovada a prática de conduta ilícita, 

deve, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de 

indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR 

inexistentes os débitos das faturas 08/2018 (R$ 2.272,33), 12/2018 (R$ 

329,29) e 03/19 (R$ 220,83), no valor total de R$ 2.832,45 (dois mil 

oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), devendo, em 

seu lugar, serem cobrados os valores de R$ 20,00 ( vinte reais), em cada 

fatura – atualizados pelo INP-C, a partir do vencimento, valores estes que 

são maiores que a média da cobrança dos demais meses, de modo que o 

saldo remanescente deve ser devolvido ao autor, de forma simples, 

corrigido pelo INP-C, a partir do seu pagamento, acrescidos de juros de 

1% ao mês, a partir da citação, permitido o desconto dos valores 

indicados acima. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, intime-se 

a parte recorrida para as contrarrazões. 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. P.I.C. Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ROCHA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

CASAS BAHIA - VIA VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

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

1000753-64.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ANA PAULA ROCHA MORAIS 

REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., CASAS BAHIA - VIA 

VAREJO Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que a requerente 

pugnou pelo arquivamento do feito diante do recebimento do valor do 

alvará expedido, consoante manifestação de id nº 28048859, tem-se que 

fora satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas 

de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos 

do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito 

quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve 

o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. EXPEÇA-SE o competente alvará, conforme dados ora 

indicados. 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, 

09 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: 8010367-42.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARILU SCHIOCHET (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDECLEIA VANESSA GUIZZO OAB - RS80147-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: 

8010367-42.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: MARILU SCHIOCHET 

EXECUTADO: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV 

MEDICOS LTDA Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante a informação de id nº 

27955476, nos termos do art. 19, §2º da Lei 9.099/95, dou por intimada a 

parte autora, eis que não fora encontrada no endereço constante nos 

autos. Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos 

executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que 
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a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da 

obrigação e, via de consequência, a extinção da execução por 

pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo executado da 

obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 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: 1000228-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPORIO SANTA GULA (EXECUTADO)

LEONARDO MIRANDA FERREIRA (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: 

1000228-19.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: MANOEL FRANCISCO DA 

SILVA EXECUTADO: LEONARDO MIRANDA FERREIRA, EMPORIO SANTA 

GULA Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o 

levantamento do alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que 

mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 

28233998, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 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: 8010224-92.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE LIRA GALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 

8010224-92.2012.8.11.0021. REQUERENTE: LUCIANE LIRA GALLE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos em 

Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do 

alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada 

nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 28234633, tem-se que 

fora satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas 

de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos 

do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito 

quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve 

o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 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: 1000707-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BATISTA MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(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: 

1000707-75.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: SUELI BATISTA MEDEIROS 

EXECUTADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO 

PAULO S.A. Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão 

de ID 28248856, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 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: 1000070-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO GUILHERME HOFFMANN NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (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: 

1000070-61.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: ERNESTO GUILHERME 

HOFFMANN NETO EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o 

levantamento do alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que 

mesmo intimada nada manifestou, tem-se que fora satisfeita a presente 

execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos 

executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que 

a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da 

obrigação e, via de consequência, a extinção da execução por 

pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo executado da 

obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 261 de 574



Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000682-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MENEGATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA FERNANDES MENEGATTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(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: 

1000682-62.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: VALDECIR MENEGATTI 

EXECUTADO: MARIA HELENA FERNANDES MENEGATTI Vistos em Regime 

de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 28249815, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 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: 1000386-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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: 

1000386-40.2018.8.11.0021. REQUERENTE: RENATO SOUSA LOPES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 28255194, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 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: 8010217-61.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI CARVALHO DE MORAES (EXEQUENTE)

ALAINE SCARANTO ULLRICH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-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: 

8010217-61.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: GIOVANI CARVALHO DE 

MORAES, ALAINE SCARANTO ULLRICH EXECUTADO: GOL 

TRANSPORTES AEREOS S.A Vistos em Regime de Exceção. Dispensado 

o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que já fora procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em 

favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta 

certidão de ID 28242085, tem-se que fora satisfeita a presente execução. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 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: 1001057-63.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LOUIS MAIA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMETRIO ROBERTO DA SILVA - EPP (EXECUTADO)

OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

DEMETRIO ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO IVO ZAMBO OAB - SP259350 (ADVOGADO(A))

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS LOBO BLINI OAB - SP272028 (ADVOGADO(A))

RICARDO ANDRE ZAMBO OAB - SP138476 (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: 

1001057-63.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: JEAN LOUIS MAIA DIAS 

EXECUTADO: DEMETRIO ROBERTO DA SILVA, DEMETRIO ROBERTO DA 

SILVA - EPP, TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS 

LTDA, OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 28256231, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 
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JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 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: 8010105-92.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FERREIRA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA OAB - MT24952/O (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VENTURA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

THANYA ALVES MARTINS OAB - MT0014996A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEOVANE RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ UILSON FILHO (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: 

8010105-92.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: ANGELA FERREIRA ARAUJO 

EXECUTADO: MANOEL VENTURA DE OLIVEIRA Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 28234003, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 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: 8010085-38.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM PEREIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARTINS DE BITENCOURT OAB - RS0066048A 

(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: 

8010085-38.2015.8.11.0021. EXEQUENTE: WILLIAM PEREIRA DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: C.C. PAVIMENTADORA LTDA Vistos em 

Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Ante a informação de id nº 14568228, nos termos do 

art. 19, §2º da Lei 9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não 

fora encontrada no endereço constante nos autos. De pronto, cumpre 

assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas. O 

autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o 

regular prosseguimento do feito. Assim, a ausência de impulso processual 

da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, 

inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível APC 

20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 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: 1001429-12.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM NEREU CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (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: 

1001429-12.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: JOAQUIM NEREU CHAVES 

EXECUTADO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME 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, 09 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: 8010156-06.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LUIZ ANVERSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEZ LINDENMAYR (EXECUTADO)

THIAGO MIGUEL DE CARVALHO FARIA (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: 

8010156-06.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: VILSON LUIZ ANVERSA 

EXECUTADO: THIAGO MIGUEL DE CARVALHO FARIA, MARINEZ 

LINDENMAYR 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 23522850 em todos os seus termos e cláusulas, para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do 
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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, 09 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: 1000833-91.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIBER CRISTINA DOS SANTOS (INTERESSADO)

ISMAEL NEVES NEGREIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN PIRES DA SILVA (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: 

1000833-91.2019.8.11.0021. INTERESSADO: ISMAEL NEVES NEGREIRO, 

CLEIBER CRISTINA DOS SANTOS REQUERIDO: IVAN PIRES DA SILVA 

Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS” proposta por ISMAEL NEVES NEGREIRO, já 

qualificado, em desfavor de IVAN PIRES DA SILVA, igualmente qualificado. 

Entre um ato e outro, fora certificado que o demandado se trata de réu 

preso (id nº 22118096). Eis o breve relatório, embora dispensável, de 

acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos, 

verifico que no polo passivo da presente actio está o requerido IVAN 

PIRES DA SILVA, o qual se encontra atualmente recluso na cadeia pública, 

razão porque resta evidenciada a incompetência deste Juízo. Explico. A 

Lei 9.099/95 traz em seu art. 8º os casos em que determinadas partes não 

poderão fazer parte da lide, sendo inclusive tal incidência caso de 

extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, IV, da 

mesma lei. Vejamos: “Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente 

civil.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

(...) IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º 

desta Lei; § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Assim, dos dispositivos 

legais supracitados, depreende-se que em razão do demandado se 

encontrar preso não é de competência do Juizado Especial Cível a 

tramitação do feito, uma vez que não contemplou a lei de exceção 

nenhuma hipótese que se assemelhasse à matéria jungida no presente 

feito, de modo que se conclui, facilmente, não possuir este Juízo, 

autorização legal ou constitucional para dirimir a presente quaestio. Nesse 

diapasão, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso IV, da Lei 9.099/95. 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, 09 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: 8010292-03.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY TAINA PEREIRA TAVARES (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: 

8010292-03.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: INJEDISEL BOMBAS E BICOS 

INJETORES LTDA - ME EXECUTADO: KELLY TAINA PEREIRA TAVARES 

Vistos em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De pronto, cumpre assinalar que a lide posta 

em discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia a prestação 

jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do 

feito, embora devidamente intimado (id de n. 22097408). Assim, a ausência 

de impulso processual da parte autora, implica extinção anômala do 

processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - 

Apelação Cível APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 

24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 

COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender 

à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de 

indicar o correto endereço do réu ou de converter a demanda em 

execução, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de 

interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso 

conhecido e desprovido.” (negritos nossos) Diante disso, não resta outra 

alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 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: 1000008-55.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SOARES DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA RODRIGUES IAPPE (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: 

1000008-55.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: PEDRO SOARES DA SILVA 

FILHO EXECUTADO: PATRICIA RODRIGUES IAPPE 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 26434895 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, 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, 09 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: 1001284-19.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAVALCANTE ITACARAMBI (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 MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-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: 

1001284-19.2019.8.11.0021. REQUERENTE: DOUGLAS CAVALCANTE 

ITACARAMBI REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., GOL LINHAS AEREAS 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 25870763 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 
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caput, do CPC. Ademais, considerando que a parte requerida efetuou o 

pagamento em id nº 26930189, 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, 09 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: 1000077-82.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRA SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1000077-82.2019.8.11.0021. REQUERENTE: VALDOMIRA SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer ajuizada por ajuizada por ELIZONAI SOUZA RODRIGUES FONTENEL, 

assistida por sua genitora, a Sra. Valdomira Souza Rodrigues, por 

intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor do MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT e do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que pede para compeli-los a prestar serviço público 

essencial à saúde e à própria vida da autora. Alega em inicial que a autora 

foi diagnosticada como portadora de esquizofrenia, com várias 

internações pregressas, necessitando promover o uso dos fármacos 

Olanzapina 10mg, Neozine 100mg, Biperideno 2mg, Neulptil 10mg, 

Haloperidol 5mg e Ácido Valpróico 500mg. Seguiu a narrativa no sentido 

de que, embora pleiteado o fornecimento do medicamento junto Executivo 

Municipal, obteve negativa de atendimento. Instado a manifestar-se, o NAT 

– Núcleo de Apoio Técnico, atestou que o fornecimento dos fármacos 

Haloperidol e Olanzapina são de responsabilidade do gestor estadual, 

sendo este último sendo fornecido na forma de genérico. Quanto ao 

Neozine, o SUS disponibiliza o Clorpromazina. O Biperideno e o Ácido 

Valpróico são disponibilizados pelo SUS por meio do gestor Municipal e, 

por fim, Neuleptil não é fornecido pelo SUS. Assim, visando tratar a 

moléstia em questão, que é uma patologia grave, a paciente precisa se 

submeter de imediato a tratamento especifico. Desse modo, para dar início 

ao tratamento da citada patologia é imperioso a aquisição dos 

medicamentos prescritos, quais sejam, OLANZAPINA 10mg, HIOZINE 

100mg, BIPERIDENO 2mg, NEULPTIL 10mg, HALOPERIDOL 5mg e ÁCIDO 

VALPROICO 500mg. Ocorre que, embora tenha pleiteado o fornecimento 

do medicamento junto ao município, obteve negativa de atendimento 

integral e continuo a sua demanda. (doc. Anexo, mov. ID 17546668). Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. O Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, especialmente pelo teor dos documentos juntados a 

exordial, denota-se que a paciente foi identificada com como portadora de 

esquizofrenia, com várias internações pregressas, necessitando 

promover o uso dos fármacos Olanzapina 10mg, Neozine 100mg, 

Biperideno 2mg, Neulptil 10mg, Haloperidol 5mg e Ácido Valpróico 500mg 

para melhor tratamento, não possuindo recursos financeiros para o 

custeio. Esclareço que inobstante o requerido afirme que o autor não 

logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade do exame para a 

preservação da sua vida, tal asserção não pode prosperar, pois o 

requerente juntou aos autos Laudo Médico em mov. ID 17546668, onde é 

constatado que “a paciente possui diagnóstico de esquizofrenia, com 

várias internações psiquiátricas pregressas. Total e permanentemente 

incapacitada de exercer qualquer tipo de atividade laboral,” A 

jurisprudência, casos tais, assim tem entendido: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A 

PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SÚMULA N. 636 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Paciente carente de recursos 

indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita. 

Obrigação do Estado de fornecê-los. Precedentes. 2. Incidência da Súmula 

n. 636 do STF: "não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao 

princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação 

pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais 

pela decisão recorrida". 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(STF - AI-AgR 616551 / GO – GOIÁS, AG.REG.NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, Rel. Min. EROS GRAU, 23/10/2007) Destaco que, no 

presente caso, o Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos 

destinados à saúde, interferindo no orçamento do Estado e Município. Não 

significa violação ao princípio de independência e harmonia dos Poderes, 

já que no campo de obrigação contraposta há interesse individual 

indisponível, inexistindo discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o 

Poder Judiciário se faz presente apenas e tão somente para inibir a 

execução das irregularidades praticadas pela administração, que, de fato, 

não observou os princípios constitucionais. Assim, demonstrado que o 

requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, diante da exegese 

do art. 373, II, do CPC, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE do pedido do autor, 

ratificando a liminar deferida, para DETERMINAR em caráter definitivo e 

independentemente de óbices burocráticos, que o requerido ESTADO DE 

MATO GROSSO providencie imediatamente e sem futuras interrupções, a 

disponibilização à autora Sra. ELIZONAI SOUZA, dos fármacos 

OLANZAPINA e HALOPERIDOL, da mesma forma determino que o 

requerido MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT providencie imediatamente e sem 

futuras interrupções, a disponibilização à autora Sra. ELIZONAI SOUZA, 

dos fármacos BIPERIDENO e ÁCIDO VALPRÓICO, conforme prescrição 

médica constante da inicial, assegurando, dessa forma ao paciente, a 

efetivação do direito referente à vida e à saúde. Nos termos do artigo 2º 

Lei nº 12.153/2009, os bloqueios judiciais devem respeitar o montante de 

60 (sessenta) salários mínimos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 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: 1001708-95.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SIRIO SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRTES LAGARES DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(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 SENTENÇA Processo: 

1001708-95.2018.8.11.0021. REQUERENTE: SIRIO SOUZA DUARTE 

REQUERIDO: MIRTES LAGARES DE JESUS 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, mormente 

porque já foi realizada audiência de instrução e julgamento, com produção 

de prova testemunhal (ID 20457765). 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 MORAIS 

proposta por SIRIO SOUZA DUARTE em face de MIRTES LAGARES DE 

JESUS. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

reclamante aduz, em síntese, que sofreu danos morais em decorrência da 

falsa acusação de furto perpetrada pela requerente contra sua pessoa 

por meio de áudio de aplicativo de conversa. Afirma que foi acusado de 

forma leviana e que “o Áudio que a parte requerida enviou à sua 

ex-funcionária quase destruiu uma família, e até hoje tanto o autor como a 

sua esposa sofrem as consequências.” Com isso, requer indenização por 

danos morais. Por sua vez, a reclamada afirma que não restou 

demonstrado o abalo moral do reclamante. Pugna pela improcedência do 

feito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Para que se 

configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou 

moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. 

Analisando os autos, tenho que não restou comprovada a ocorrência de 

ato ilícito, vez que não foi demonstrada pela parte reclamante que a 

reclamada teria lhe causado constrangimentos, ou mesmo situação 

vexatória de forma a atingir qualquer de seus direitos da personalidade. 

No caso dos autos, tenho que não há comprovação de que a autora tenha 

sofrido ofensa aos seus direitos da personalidade ou à sua dignidade a 

ensejar responsabilização da ré em reparar danos morais. Desta forma, 

entende-se que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou ter sofrido o abalo a atributos da sua 

personalidade alegado, ônus do qual lhe cabia se desincumbir, a teor do 

art. 373, I do CPC. Ademais, os áudios trazidos aos autos (movs. ID 

17593952 e 17593953) trazem a narrativa unilateral, supostamente da 

parte requerida, orientando a interlocutora como será realizado o 

processo de demissão de sua empresa, se por justa causa ou sem justa 

causa, bem como alertando quanto às consequências da escolha por um 

ou por outro, mas em momento algum faz acusação direta contra o autor e 

sequer menciona seu logo, a fala ali proferida é incapaz de gerar dano 

moral indenizável neste caso em concreto. Ainda, nem mesmo o Boletim de 

Ocorrência registrado pela parte requerida (mov. ID 17573417) traz 

alguma acusação contra o requerente. A jurisprudência majoritariamente 

entende que ausente comprovação de que o demandante tenha sido 

exposto à situação constrangedora, a improcedência da ação é medida 

que se impõe. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSAS, QUE 

TERIAM SIDO PROFERIDAS PELA RÉ, CUNHADA DO AUTOR, QUE NÃO 

RESTARAM MINIMAMENTE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA OU OFENSA CAPAZ DE AUTORIZAR O 

DEVER DE INDENIZAR O AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC. 

PEDIDO CONTRAPOSTO. AUTOR QUE AMEAÇOU A INTEGRIDADE FÍSICA 

DA REQUERIDA COM UM FACÃO. FATO QUE VEIO CORROBORADO POR 

PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. OCORRÊNCIA POLICIAL QUE 

ENSEJOU EM MEDIDA PROTETIVA E AÇÃO PENAL EM CURSO. CÂMERA 

DE SEGURANÇA INSTALADA PELO AUTOR DIRECIONADA À ENTRADA 

DA CASA DA REQUERIDA, QUE FERE SEU DIREITO À PRIVACIDADE. 

OBRIGAÇÃO DE REDIRECIONAR A POSIÇÃO DA CÂMERA QUE VAI 

MANTIDA, SOB PENA DE MULTA. DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. QUANTUM FIXADO EM R$2.000,00, QUE VAI MANTIDO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71008998601, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 25-10-2019) Assim, 

pelo exposto acima tenho que não restaram violados os direitos previstos 

no inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, não merecendo 

acolhimento o pedido da parte autora para que o réu seja condenado à 

indenização por dano moral, ante a ausência de lesão a direitos de 

personalidade da parte reclamante. Diante disso, ausentes os 

pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de 

reparar os danos. 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. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. 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 Juiz de Direito em regime de mutirão

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-48.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON EMERSON BELLUCO OAB - GO30662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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: 

1001489-48.2019.8.11.0021. REQUERENTE: REGINA FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Observa-se 

que a causa em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, 

para o seu desate, é visível a necessidade de perícia grafotécnica, na 

forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, 

justamente para apurar se há identidade entre a assinatura inserta no 

contrato, apresentado pela Reclamada, expediente que não se 

compatibiliza com o rito célere, simples e informal dos Juizados Especiais, 

consonante determina o art. 2º da Lei 9.099/95. A Reclamada alega, em 

contestação, que há relação jurídica entre as partes. Para tanto, a 

Reclamada juntou contrato supostamente assinado pela parte Reclamante. 

Havendo alegação de falsificação de assinatura do contrato, tal fato 

somente pode ser comprovado por conhecimentos técnicos, a realização 

da prova pericial mostra-se indeclinável à aferição da alegada falsidade, 

que por envolver matéria complexa afasta a competência dos Juizados 

Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na 

dicção dos artigos 3o e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Nessa esteira, a 

reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê não se trata 

de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa 

com o procedimento instituído pela lei de regência. Ante o exposto, com 

amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/1995, JULGO EXTINTA, sem 

resolução do mérito, a presente reclamação. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto 

recurso inominado, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. 

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. P.I.C. Vistos. Atendidos os requisitos legais, 

homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002628-35.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

J S T TURRA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA OLIVEIRA CALIXTO OAB - DF62635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002628-35.2019.8.11.0021. REQUERENTE: J S T TURRA COMERCIO - ME 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 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. Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95, 

"...Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo...". 

Dessa forma, como o autor não compareceu a audiência de conciliação 

(Id. 29728897), em que pese intimado, o feito deve ser extinto, o que faço 

de ofício, nos termos do que determina o art. 51, I, da Lei Federal nº. 

9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e 

despesas processuais (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). Isto posto, o feito deve ser extinto, o que faço de 

ofício, nos termos do que determina o art. 51, I, 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.R.I.C. Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000286-85.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA DE CASSIA DE ALMEIDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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: 

1000286-85.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: CINTIA DE CASSIA DE ALMEIDA 

ALVES EXECUTADO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME Vistos 

em Regime de Exceção. Cuida-se de execução de sentença movida por 

CINTIA DE CASSIA DE ALMEIDA ALVES, contra CENTRO EDUCACIONAL 

FASEB LTDA – ME buscando, em síntese, satisfação do seu crédito 

materializado em decisão judicial. Instado, o demandado impugnou o valor 

indicado pela autora, apresentando planilha de cálculo em id nº 15738834. 

Devidamente intimada, a exequente concordou com o valor apontado pelo 

executado, informando os dados bancários. Os autos vieram conclusos. É 

O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas 

despiciendas, considerando que a exequente concordou com o valor 

apresentado pela executada, HOMOLOGO o cálculo acostado em id nº 

15739042 dos autos. Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento 

do feito, com espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO 

EXTINTA a vertente execução. INTIME-SE a requerida para efetuar o 

pagamento do valor ora homologado, devendo ser expedido alvará em 

favor da exequente tão logo comprovado nos autos. 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, 09 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: 1001842-25.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MARIA DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (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: 

1001842-25.2018.8.11.0021. REQUERENTE: EDILAINE MARIA DIAS 

FERREIRA REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA 

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, 09 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: 1000036-18.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA BERNARDO TEIXEIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA OAB - MT24952/O (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (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: 

1000036-18.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: NILZA BERNARDO TEIXEIRA 

RODRIGUES EXECUTADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos em Regime de Exceção. Dispensado 

o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que a requerente pugnou pela expedição de alvará e posterior extinção do 

feito, consoante manifestação de id nº 24977863, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 
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execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. EXPEÇA-SE o competente alvará, conforme dados ora 

indicados. 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, 

09 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: 1001357-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS TONELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODIMAR ANTONIO TONELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (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: 

1001357-59.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: RODRIGO LUIS TONELLO 

EXECUTADO: RODIMAR ANTONIO TONELLO Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que a requerente pugnou pelo arquivamento do 

feito, informando a quitação do acordo realizado, consoante manifestação 

de id nº 19411059, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como 

de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. EXPEÇA-SE o competente 

alvará, conforme dados ora indicados. 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, 09 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: 1000818-59.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MENDES GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO OAB - MT25605/O 

(ADVOGADO(A))

EDIONES MENDES GONCALVES OAB - MT23854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN FRANCISCO 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: 

1000818-59.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: EDILAINE MENDES 

GONCALVES EXECUTADO: JEAN FRANCISCO DA SILVA Vistos em 

Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em 

discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia a prestação 

jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do 

feito, embora devidamente intimado (id de n. 21608006). Assim, a ausência 

de impulso processual da parte autora, implica extinção anômala do 

processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - 

Apelação Cível APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 

24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 

COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender 

à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de 

indicar o correto endereço do réu ou de converter a demanda em 

execução, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de 

interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso 

conhecido e desprovido.” (negritos nossos) Diante disso, não resta outra 

alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 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: 8010075-57.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JUNIOR DE SOUZA BUENO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GRACIANO CORDEIRO (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: 

8010075-57.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: JOAO JUNIOR DE SOUZA 

BUENO EXECUTADO: WILSON GRACIANO CORDEIRO Vistos em Regime 

de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Ante a informação de id nº 13354469, nos termos do art. 19, §2º 

da Lei 9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora 

encontrada no endereço constante nos autos. De pronto, cumpre 

assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas. O 

autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de promover o 

regular prosseguimento do feito. Assim, a ausência de impulso processual 

da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, 

inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível APC 

20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 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: 1001780-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNIELLY APARECIDA BRITO DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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: 

1001780-19.2017.8.11.0021. EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXEQUENTE: ANNIELLY APARECIDA BRITO DO VALLE Vistos em 

Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em 

discussão não exige maiores delongas. O autor perseguia a prestação 

jurisdicional, todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do 

feito, embora devidamente intimado (id de n. 21279707). Assim, a ausência 

de impulso processual da parte autora, implica extinção anômala do 
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processo, "ex vi" do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - 

Apelação Cível APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 

24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 

COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender 

à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de 

indicar o correto endereço do réu ou de converter a demanda em 

execução, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de 

interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso 

conhecido e desprovido.” (negritos nossos) Diante disso, não resta outra 

alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 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: 1000030-11.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M.I. REVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SHINJI INOUE OAB - PR0054373A (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: 

1000030-11.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: ALEXANDRE MEINBERG 

CEROY EXECUTADO: M.I. REVESTIMENTOS LTDA Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que a requerente recebeu os valores objeto de 

lavará expedido, oportunidade em que pugnou pela extinção do feito após 

o pagamento, consoante manifestação de id nº 21905964, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. EXPEÇA-SE o competente alvará, conforme dados ora 

indicados. 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, 

09 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: 8010188-45.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAS ALVES BATISTA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE EVANGELISTA GONCALVES (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: 

8010188-45.2015.8.11.0021. EXEQUENTE: WILLIAS ALVES BATISTA - ME 

EXECUTADO: ELIENE EVANGELISTA GONCALVES Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que a requerente pugnou pela expedição de 

alvará e posterior extinção do feito, consoante manifestação de id nº 

23449178, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. EXPEÇA-SE o competente 

alvará, conforme dados ora indicados. 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, 09 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: 1000518-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BOJARSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR BUSS (REQUERIDO)

TRANSPORTES DJEURIMAR EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ROBERTO GASS OAB - SC20303 (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: 

1000518-97.2018.8.11.0021. REQUERENTE: RODRIGO BOJARSKI 

REQUERIDO: JAIR BUSS, TRANSPORTES DJEURIMAR EIRELI - ME Vistos 

em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que decorrera o prazo da 

suspensão do acordo homologado sem manifestação das partes, 

conforme atesta certidão de ID 23144088, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 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: 1000335-92.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 

1000335-92.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLEBER SOARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS proposta por CLEBER SOARES DE OLIVEIRA em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA: 

Não há falar em ilegitimidade passiva da requerida, pois incorporou o 

Banco Finasa S/A e é parte legítima para responder pelas ações a serem 

movidas contra a empresa incorporada. Razão pela qual rejeito a 
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prelimianr argüida. MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O que se tem de relevante, para o deslinde da controvérsia, é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida, pois devolveu o veículo 

para a empresa reclamada, antes de receber o Oficial de |Justiça com 

Mandado de Busca e apreensão, em março de 2009. A Reclamada alega 

em sua defesa que não teve relação jurídica com o reclamante, tampouco 

que recebeu o veículo. Analisando detidamente os autos do processo, 

verifico que o autor não fez a mínima prova de que houve a entrega do 

veículo à ré, tampouco que a mesma efetuou leilão público para a venda 

do veículo, não bastando a simples alegação de desistência da ação de 

busca e apreensão para se presumir que a ré tenha recuperado o veículo. 

A declaração da testemunha, ouvida em audiência, também é muito vaga, 

ao afirmar que presenciou a entrega da motocicleta à representante da 

empresa reclamada, entretanto não foi pego nenhum comprovante da 

entrega, É sabido que a inversão do ônus da prova não desobriga o 

consumidor da produção da mínima prova do direito alegado. Nesse 

sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo 

de Tarso Vieira Sanseverino: “Como, nas demandas que tenham por base 

o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar 

a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado 

de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o 

consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os 

fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus 

de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade 

com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses 

dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo 

causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo 

probatório do artigo 333 do CPC (grifei) Na lição de Sergio Cavalieri Filho 

(Programa de Direito do Consumidor, Atlas, 2009, p. 245), trata-se de 

prova indiciária ou de primeira aparência (cf. Sergio Cavalieri Filho, 

Programa de Direito do Consumidor, Atlas, 2009, p. 245). A propósito da 

matéria, cito, por analogia, os seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA COM 

PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DE VALORES COBRADOS 

INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO. 1. Incide, no caso em tela, o Código de Defesa do 

Consumidor, ante a qualificação da parte autora e da ré como 

consumidora e fornecedora, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. A 

aplicabilidade da legislação consumerista (com a eventual inversão do 

ônus da prova, seja ope judicis - art. 6º, VIII -, seja ope legis - art. 14, §3º) 

não possui, porém, o condão de eximir a parte demandante de atendimento 

do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial, em 

atenção, afinal, ao que dispõe o art. 373, II, do NCPC, regra geral de 

encargo probatório do ordenamento pátrio. 2. Nesse contexto, cabia à 

autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, no que diz respeito à 

inserção de cobranças indevidas em suas faturas - fato inocorrente. 

Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70069425742, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Umberto Guaspari 

Sudbrack, Julgado em 16/06/2016)” APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO 

MORAL. ... A inversão do ônus da prova eventualmente deferida pelo 

Juízo a quo não exime o autor de comprovar minimamente os fatos 

constitutivos do direito que pleiteia, mormente quando sabido que as 

faturas são regularmente remetidas à residência dos consumidores e 

também se encontram disponíveis no sites das operadoras na internet. ... 

APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA E DESPROVIDA A DA PARTE AUTORA. 

(Apelação Cível Nº 70066605221, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Des. Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 

26/11/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERNET MÓVEL. ÔNUS DA 

PROVA. Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus 

probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de 

demonstração mínima dos fatos elencados com a inicial para, somado ao 

conjunto de provas materializado durante a instrução processual, ver 

acolhida a pretensão. ... APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70062626924, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relatora: Desa. Ana Beatriz Iser, Julgado em 17/12/2014)” Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos necessários à configuração 

da responsabilidade civil. 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. 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. 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. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos 

da inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, a pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, intime-se a parte 

recorrida para as contrarrazões. 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. P.I.C. Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Comarca de Alto Araguaia

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-49.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO BATISTA JUNIOR (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 - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 11/05/2020 , às 14:20 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 9 de março de 2020. OLIZELMA DAVID DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000911-32.2018.8.11.0050
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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:

SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

JOSE RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000911-32.2018.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA, JOSE RIBEIRO DE SOUZA 

1. Em atenção ao princípio da cooperação, DEFIRO o pedido constante no 

Id 23562459 e determino a intimação do executado, através de seu 

Procurador, para indicar a localização do bem, isso no prazo de 05 (cinco) 

dias. Para tanto, determino que a parte exequente junte aos autos a cópia 

da procuração outorgada ao Advogado do executado. Prazo: 05 (cinco) 

dias. Com o aporte, cumpra-se a determinação. 2. Escoado os prazos do 

item 1 deste despacho, com ou sem manifestação, deverá o exequente 

realizar as diligências necessárias para a localização do bem, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução da carta precatória. CAMPO NOVO 

DO PARECIS, 4 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000175-77.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DO NASCIMENTO PEDRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JC MUDANÇAS E TRANSPORTES (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000175-77.2019.8.11.0050 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 

11/07/2019 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, Terça-feira, 21 de Maio de 2019 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-31.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA BORGES DE FREITAS FORESTIERI (REQUERENTE)

HEDNEY DA SILVA FORESTIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000331-31.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:ELISANGELA 

BORGES DE FREITAS FORESTIERI e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: SULVIANE RIGO LUSTOZA POLO PASSIVO: DEUTSCHE 

LUFTHANSA AG 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: 23/04/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 9 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: 1001132-78.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CUNHA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001132-78.2019.8.11.0050 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 

17/09/2019 13:30, 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, Sexta-feira, 02 de Agosto de 2019 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-16.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ACCO (REQUERENTE)

BRUNA CAROLINE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

CLARICE TERESINHA ACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000332-16.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:BRUNA 

CAROLINE DA SILVA SANTOS e outros (2) ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: SULVIANE RIGO LUSTOZA POLO PASSIVO: DEUTSCHE 

LUFTHANSA AG 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: 23/04/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 9 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: 1000175-77.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DO NASCIMENTO PEDRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JC MUDANÇAS E TRANSPORTES (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000175-77.2019.8.11.0050 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 

11/07/2019 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, Terça-feira, 21 de Maio de 2019 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001132-78.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CUNHA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001132-78.2019.8.11.0050 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 

17/09/2019 13:30, 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, Sexta-feira, 02 de Agosto de 2019 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000557-33.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO SEBASTIAO CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000557-33.2020.8.11.0051 ARRESTO (178) Despacho. Vistos 

etc. Nos termos do art. 290 do Novo Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

Parte autora , na pessoa de seus ilustres Procuradores, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovem o pagamento das custas judiciais e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 9 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001555-69.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DECCACHE OAB - SP140500-A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS ROCHA DA SILVA OAB - SP302591 (ADVOGADO(A))

GISELLE NERI DANTE OAB - SP156783 (ADVOGADO(A))

KAREN DA SILVA REGES OAB - SP185010 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE NONATO (REQUERIDO)

G P COMERCIAL DE PECAS LTDA (REQUERIDO)

ALEXANDRE JOSE NONATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR VIANNA GOMES OAB - MT2713-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001555-69.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. OFICIE-SE ao Intermat, solicitando eventual Certidão de Localização do 

imóvel matriculado sob o número 9.939 do Serviço de Registro de Imóveis 

de Dom Aquino/MT. Em seguida, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de 

seus Procuradores, para que diga sobre a resposta. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 9 

de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002770-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002770-80.2018.8.11.0051 Execução Fiscal Despacho. Vistos 

etc. Antes de determinar-se a citação da Executada por edital, impõe-se a 

solicitação de informações aos cadastros da Justiça Eleitoral e da Receita 

Federal, justamente para que se prestigie a ciência pessoal da Parte. 

Assim, SOLICITEM-SE informações, pelos Sistemas Infojud e Siel, acerca 

do atual endereço da Devedora. Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o 

necessário à citação da Executada, observando-se as advertências 

consignadas na decisão inicial. Do contrário, se impossível a localização, 

CITE-SE por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Feita a citação, INTIME-SE 

o Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que indique bens 

disponíveis da Executada, sob pena de suspensão do feito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 9 

de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002040-69.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BADESC-AGÊNCIA FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA LAMERS OAB - SC36596 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIAL DE MÓVEIS GROBE LTDA E OUTROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002040-69.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. Com razão a Exequente. Embora a carta precatória tivesse apenas 

consignado a ordem para avaliação do imóvel descrito na Matrícula 7.111, 

vê-se que, na decisão de agosto de 2017, a douta Magistrada titular da 

Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC determinou que 

dita avaliação se fizesse por perito agrimensor. Assim, NOMEIO, como 

Perito do Juízo, o Sr. Venícius Rodrigo Kunzler, VRK Consultoria, 

localizada na Rua Aracaju, 500, Sala 02, Centro, em Campo Verde/MT, 

telefone 3419-2942. INTIME-SE o Sr. Perito para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente proposta de honorários. Em seguida, INTIMEM-SE as 

Partes para que digam sobre o valor. Não havendo questionamentos, 

INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seus Procuradores, para que 

depositem o valor correspondente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de devolução da carta. Em seguida, INTIME-SE o Sr. Perito para que 

apresente laudo de avaliação do imóvel em questão. Apresentado o laudo, 

AUTORIZO o levantamento dos honorários. Em seguida, OFICIE-SE ao 

Juízo deprecante, solicitando informações acerca do prosseguimento dos 

atos expropriatórios. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 9 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000409-22.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ADALBERTO TIEMANN JUNIOR (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARINE MARCOLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000409-22.2020.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. CUMPRA-SE, conforme deprecado. Após, DEVOLVA-SE, com as 
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homenagens deste Juízo. Às providências. Campo Verde/MT, 9 de março 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000514-96.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THYARA DORILEO ALBERTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000514-96.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 16.000,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer] POLO 

ATIVO: Nome: THYARA DORILEO ALBERTINI Endereço: Rua Tupi, q. 15 l. 

19, Vale do Sol, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada 

audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 28/04/2020, às 16:40 h no presente 

feito, devendo as partes comparecerem no horário marcado sob pena de 

se sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 9 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA SILVA 

PEREIRA Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000515-81.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO KUNZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000515-81.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 9.600,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer] POLO 

ATIVO: Nome: FERNANDO KUNZ Endereço: Rua Aracaju, 467, centro, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO 

DE CAMPO VERDE Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada audiência de 

CONCILIAÇÃO para o dia 28/04/2020, às 16:10 h no presente feito, 

devendo as partes comparecerem no horário marcado sob pena de se 

sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 9 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA 

Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001979-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAELDA NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO EICKHOFF OAB - MT24917/O-O 

(ADVOGADO(A))

SILVIA LETICIA COELHO EICKHOFF OAB - MT23768/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001979-14.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 63.925,00 ESPÉCIE: [Espécies de Contratos, Inadimplemento, 

Serviços Profissionais, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária 

Gratuita, Antecipação de Tutela / Tutela Específica] POLO ATIVO: Nome: 

ESMAELDA NASCIMENTO SILVA Endereço: Rua Curió, S/N, QD 16, LT 14, 

Cidade Alta II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: 

Nome: O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME Endereço: RUA 

BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 650, Goiabeiras, POPULAR, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-350 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de 

que foi designada audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 28/04/2020, às 

17:10 h no presente feito, devendo as partes comparecerem no horário 

marcado sob pena de se sujeitarem às sanções e presunções previstas 

em lei, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. CAMPO 

VERDE-MT, 9 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GILBERTO 

ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000395-38.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DA SILVA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS 

(REQUERIDO)

JOÃO MARCELO MAGALHÃES REIS (REQUERIDO)

JIOMAR DE TAL (REQUERIDO)

NATALIA CABRAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000395-38.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 200.000,00 ESPÉCIE: [Erro Médico, Erro Médico] POLO 

ATIVO: Nome: CLAUDINEIA DA SILVA GALVAO Endereço: RUA 09, 1975, 

RECANTO DOS PÁSSAROS, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE Endereço: Praça dos Três 

Poderes, Campo Real II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: 

ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS Endereço: 

Av. Mato Grosso, 355, Centro, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

Nome: JOÃO MARCELO MAGALHÃES REIS Endereço: Rua Rio de Janeiro, 

717, Centro, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: JIOMAR DE TAL 

Endereço: Av. Mato Grosso, 355, Hospital coração de Jesus, Centro, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: NATALIA CABRAL 

Endereço: Av. Mato Grosso, 355, Hospital coração de Jesus, Centro, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada audiência de Tipo: 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 28/04/2020 

Hora: 15:40 no presente feito, devendo as partes comparecerem no 

horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções e presunções 

previstas em lei, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

CAMPO VERDE-MT, 9 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) MARIA 

IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003583-73.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003583-73.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.334,34 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes] POLO ATIVO: Nome: DIEGO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA Endereço: AV. DO TESOURO, 231, apt. 07, 

BELVEDERE, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: rua maceio, 1298, campo real, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi 

designada audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - 

PROCESSUAL Data: 30/04/2020 Hora: 13:00 no presente feito, devendo as 

partes comparecerem no horário marcado sob pena de se sujeitarem às 

sanções e presunções previstas em lei, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 9 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000558-18.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI SANTOS OAB - MT20997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000558-18.2020.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. Do que se infere da inicial, as Partes teriam 

celebrado algum negócio jurídico, embora não aqueles denunciados pelo 

Requerente. Entretanto, no presente momento processual, nada há a 

corroborar a alegação do Requerente, no sentido de que, talvez por 

excesso de algum preposto da Requerida, não teria sido contratado o 

empréstimo questionado. Em situações mais ou menos similares, em que 

se questiona a existência de contrato bancário, algumas particularidades 

denunciam o que depois se confirma como fraude de terceiros: a 

qualificação do contratante se mostra equivocada, notadamente quanto ao 

endereço; a praça de contratação nem sempre coincide com o local do 

domicílio do contratante, entre outras. Entretanto, no caso em tela, tem-se, 

a princípio, relação comercial autorizada pelo contratante, sem que se 

vislumbre, ao menos no presente momento processual, nenhuma 

irregularidade que pudesse conferir à pretensão antecipatória do 

Requerente aquela plausibilidade necessária ao seu deferimento. 

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 pelo Requerente. CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o 

Requerente – este só na pessoa de sua ilustre Procuradora (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, o Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, na forma do art. 

99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 9 

de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002102-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

QUALICA ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

JORGE KREIBICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PANOSSO OAB - MT6136-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002102-12.2018.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. À 

míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO, como 

controvertido, apenas o ponto atinente à idoneidade dos lançamentos 

feitos pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança da Taxa de 

Segurança contra Incêndio -- TACIN e, também, para a cobrança do ICMS, 

tais como definidos na Certidão de Dívida Ativa 2017220103, inscrição em 

23 de junho de 2017, resultado do Processo 57355/54/28/2017. A fim de 

fazer frente a esse único ponto controvertido, DEFIRO apenas a produção 

de prova documental. Assim se faz necessário porque, a despeito das 

manifestações das Partes, não se pôde compreender, com suficiência, o 

contexto em que se lançaram os tributos questionados. Embora não tenha 

sido questionado o encerramento regular das atividades da pessoa 

jurídica, o Estado de Mato Grosso afirmou válido o crédito tributário, assim 
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o fazendo, porém, sem justificar por que motivos seria idônea a exação 

inscrita em 2017 de pessoa jurídica já extinta em 2013. Impõe-se, pois, 

elucidação dessa questão, a fim de verificar a idoneidade das razões 

apresentadas pelo Requerido. Considerando a presunção de veracidade 

que qualifica os atos públicos, continua sendo do Requerente o encargo 

de demonstra a impertinência dos tributos. Assim, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu douto Procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente cópia do aludido processo administrativo 

(57355/54/28/2017). Em seguida, não havendo questionamentos formais 

ao documento ou à sua juntada, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem suas alegações finais. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 9 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000950-89.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUIZA BENDER DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000950-89.2019.8.11.0051 Exibição de Documento Sentença. 

Vistos etc. Sandra Luiza Bender de Almeida, devidamente qualificada, 

ajuizou a presente ação de exibição de documentos em face de Ympactus 

Comercial Ltda., pessoa jurídica igualmente qualificada, visando à 

apresentação dos extratos das obrigações contratadas pelas Partes. 

Citada, a Requerida deixou correr o prazo de resposta sem manifestação. 

É o relato do necessário. Fundamento. A inércia da Requerida confere 

presunção de idoneidade às alegações iniciais, notadamente quanto à 

relação contratual firmada por ambas as Partes, assim a justificar a 

entrega dos extratos das obrigações correspondentes. Nesse contexto, 

sendo documento comum às Partes (art. 399, III, do NCPC), impõe-se sua 

apresentação pela Requerida, sob pena de conferir presunção de 

veracidade também à pretensão principal a ser ventilada pela Requerente 

(art. 400 do NCPC). Decido. Isso posto, JULGO inteiramente procedentes 

os pedidos aduzidos pela Requerente para determinar que a Requerida 

exiba, no prazo de 60 (sessenta) dias, os extratos das contas 

relacionadas ao contrato celebrado pelas Partes, sob pena de fazer 

verdadeiros os fatos que, com o documento, a parte pretendia provar. 

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00 (quinhentos reais), tendo em 

vista o curto trâmite processual. Certificado o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, 

eventual pedido de execução por parte do interessado. Em nada sendo 

requerido no prazo de 06 (seis) meses, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na 

distribuição. P.I.C. Campo Verde/MT, 9 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002142-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE CARNEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

FRANCISCO LOPES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REGINALDO LOPES SILVA PIMENTA (TESTEMUNHA)

Eder Azarias de Oliveira (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002142-91.2018.8.11.0051 Indenizatória Sentença. Vistos etc. 

Trata-se de ação de indenização na qual as Partes celebraram acordo 

perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. É o relato 

do necessário. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas Partes, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e sem honorários, em razão da transação. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 9 de março de 2020. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000586-83.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CATARINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1000586-83.2020.8.11.0051 Ação previdenciária Vistos etc. 

Trata-se de ação de restabelecimento/manutenção de benefício por 

incapacidade proposta por MANOEL CATARINO DA SILVA em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

devidamente qualificados, visando o restabelecimento de benefício por 

incapacidade. Vislumbra-se que tal benefício já fora pleiteado nos autos 

do processo nº 2024-45.2012.811.0051 (Código 73036), que tramita na 1ª 

Vara Cível desta Comarca. Por conseguinte, deve o presente feito ser 

redistribuído àquela Vara, por dependência, nos termos do art. 286, II, do 

Código de Processo Civil: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: [...] II quando, tendo sido extinto o processo 

sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda Registra-se, por pertinente, que a incompetência 

absoluta poderá ser reconhecida de ofício pelo juiz, consoante autoriza o 

art. 337, inciso II e §5º, do NCPC, a saber: Art. 337. Incumbe ao réu, antes 

de discutir o mérito, alegar: [...] II – incompetência absoluta e relativa; [...] 

§5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o 

juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. (sem 

grifos no original). NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE 

NERY, com brilhantismo, lecionam sobre o assunto: [...] Ordem pública. As 

matérias enumeradas no CPC 337 devem ser analisadas ex officio pelo 

juiz, não estão sujeitas a preclusão e podem ser examinadas a qualquer 

tempo e grau ordinário de jurisdição (CPC 485 §3º). [...]. As únicas 

matérias do rol do CPC 337 que não podem ser reconhecidas de ofício 

pelo juiz são a incompetência relativa e a existência de convenção de 

arbitragem. Para o juiz examiná-la é preciso que o réu, tomando a 

iniciativa, a argua em preliminar de contestação [...]. (In Comentários ao 

Código de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015, p. 929). Diante do exposto, DETERMINO a redistribuição do presente 

processo à 1ª Vara desta Comarca. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde/MT, 06 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000520-06.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO FRANZAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BLANK OAB - MT20218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Processo nº 1000520-06.2020.8.11.0051 Ação previdenciária. Vistos etc. 

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por OLIVIO FRANZÃO em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos já 

devidamente qualificados. De início, registra-se que a parte autora não 

juntou aos autos comprovante de endereço. De elementar conhecimento 
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que não é dado a parte autora, sob o manto da competência relativa, a 

escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, sob pena 

de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição Federal. 

Sobre o tema ADA PELLEGRINI GRINOVER, adverte que “o princípio do juiz 

natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma garantia da própria 

jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição possível (CINTRA, 

Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 

2003. p. 131, sem grifos no original). Não se olvide, também, que por força 

da norma contida no art. 139, III, do Código de Processo Civil, compete ao 

juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e a 

violação do princípio do juiz natural é um ato contrário à dignidade da 

justiça. Assim, muito embora o art. 319, II do novo CPC consagre a 

exigência de que a petição inicial indique o domicílio e a residência do autor 

e do réu, na hipótese versada, dada as inconsistências acima apontadas, 

mostra-se necessária a apresentação de comprovante de residência 

idôneo. Soma-se que é obrigação da parte manter o endereço atualizado, 

a fim de possibilitar sua localização em eventual intimação pessoal e, 

consequentemente, evitar imbróglios ao andamento processual. Diante do 

exposto, com amparo na fundamentação acima, DETERMINO a intimação 

da parte autora para que EMENDE à inicial no prazo de 15 (quinze) dias e 

apresente comprovante de endereço idôneo em nome próprio, sob pena 

de indeferimento, como disciplina o art. 321, parágrafo único do novo 

Código de Processo Civil. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Campo Verde/MT, 06 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000279-32.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ROBERTO PIRES FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIA APARECIDA DE TOLEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

 

Processo nº 1000279-32.2020.8.11.0051 Ação de cobrança (consórcio 

com seguro prestamista) c/c indenização por danos morais. Vistos etc. 

Trata-se de ação de cobrança (consórcio com seguro prestamista) c/c 

indenização por danos morais ajuizada pelo ESPÓLIO DE ANTONIA 

APARECIDA DE TOLEDO em face de RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA., que, dentre outros pedidos, postula pela gratuidade 

de justiça. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, vislumbra-se que a parte 

promovente requer em sua exordial a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sob o argumento de não possui condições de arcar com o 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família. 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: Art. 98. 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. 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. Ocorre que, em se tratando de ação intentada por espólio, a 

aferição da hipossuficiência não se dá com base na capacidade 

econômico-financeira do inventariante, porquanto o parâmetro para 

análise da hipossuficiência é o patrimônio que compõe o espólio da 

pessoa falecida. Nesse particular, eis a jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA Nº 83/STJ. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. ESPÓLIO. 

DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO 

INVENTARIANTE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os embargos de declaração só se 

prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura 

existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada 

no recurso. 2. Cabe ao inventariante o ônus de demonstrar a 

hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe aferir o benefício da 

assistência jurídica pleiteado. Precedentes do STJ. 3. Entendimento 

pacífico na jurisprudência desta Corte, que não ofende o art. 5º, incisos 

XXXIV, alínea a, LIV e LV da CF, os quais não disciplinam os pressupostos 

de cabimento do recurso especial. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(STJ, EDcl no AgRg no Ag 730.256/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, j. 07.08.2012, sem grifos no original) Desta exegese, sem 

digressionar quanto à alegada parca situação econômico-financeira do 

representante legal do espólio, haja vista que não serve como 

pressuposto para a concessão ou não do beneplácito vindicado, tem-se 

que o espólio possui patrimônio avalizado em R$ 253.731,66 (duzentos e 

cinquenta e três mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e seis 

centavos), desconsiderados os semoventes, consoante se extrai da 

escritura de inventário extrajudicial. Portanto, não é possível aferir, de 

plano, que o espólio é deveras hipossuficiente, de modo que a emenda à 

exordial torna-se medida de rigor. Deste modo, CONCEDO à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para juntar aos autos documentos que 

efetivamente atestem a hipossuficiência do espólio, sob pena de 

indeferimento da gratuidade de justiça, ou, querendo, pague as custas 

judiciais de distribuição. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde/MT, 11 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000281-02.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUTIO MILTON CLOSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO DE CAMARGO BARBOSA (EXECUTADO)

 

Processo nº 1000281-02.2020.8.11.0051 Execução de título extrajudicial. 

Vistos etc. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por 

CLAUTIO MILTON CLOSS em face de HUGO DE CAMARGO BARBOSA, 

ambos já devidamente qualificados, em que, dentre outros pedidos, o 

exequente postula pela concessão da gratuidade de justiça. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, antes de apreciar o pleito autoral, pertinente oportunizar à 

parte requerente a possibilidade de emendar sua inicial, a fim de sanar a 

irregularidade a seguir apontada. 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 

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. 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 é o posicionamento adotado 

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 
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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, Rel. 

Min. Raul Araújo, j. 08.03.2016) In casu, verifica-se que o autor 

qualifica-se como agricultor e afirma ser credor da quantia de R$ 

102.693,53 (cento e dois mil, seiscentos e noventa e três reais e 

cinquenta e três centavos), a indicar que realizar negócios envolvendo 

consideráveis montas, impossibilitando, em uma cognição sumária, 

constatar a alegada insuficiência de recursos. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação do exequente para que, em 15 (quinze) dias, 

comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC) por meio de 

documentos idôneos e contemporâneos, sob pena de indeferimento do 

benefício, ou, querendo, pague as custas judiciais de distribuição. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito .

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000467-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALVARES GUERREIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA TEIXEIRA (EXECUTADO)

THIAGO RODRIGUES NOVAES (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para indicar o atual paradeiro dos requeridos, no prazo 

de 5 (cinco) dias, viabilizando a intimação dos mesmos quanto ao 

cumprimento de sentença, ou requeira o que entender de direito, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Campo Verde-MT, 9 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000254-19.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA IZABEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SARAIVA HOFFMANN OAB - MT27250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILDA TEODORO DE JESUS (EXECUTADO)

 

Processo nº 1000254-19.2020.8.11.0051 Execução de título extrajudicial. 

Vistos etc. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por 

CLAUDIA IZABEL DA SILVA em face de DILDA TEODORO DE JESUS, 

ambas já devidamente qualificadas, em que, dentre outros pedidos, a 

exequente postula pela concessão da gratuidade de justiça. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, antes de apreciar o pleito autoral, pertinente oportunizar à 

parte exequente a possibilidade de emendar sua inicial, a fim de sanar a 

irregularidade a seguir apontada. 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 

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. 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 é o posicionamento adotado 

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, Rel. 

Min. Raul Araújo, j. 08.03.2016) In casu, verifica-se que a exequente 

qualifica-se como agricultora e afirma ser produto de soja, atividade que 

se desenvolve mediante parcerias agrícolas para a aquisição de 

sementes, insumos agrícolas e maquinários, circunstâncias que, em um 

primeiro plano, descaracterizam a condição de pequena trabalhadora 

rural, ainda que a aquisição da propriedade da credora seja decorrente da 

reforma agrária, fatos que obstam, em uma cognição sumária, constatar a 

alegada insuficiência de recursos. Diante do exposto, DETERMINO a 

intimação da exequente para que, em 15 (quinze) dias, comprove sua 

hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC) por meio de documentos idôneos 

e contemporâneos, sob pena de indeferimento do benefício, ou, querendo, 

pague as custas judiciais de distribuição. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito .

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000437-87.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CFC DIRECAO CAMPO VERDE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Processo nº 1000437-87.2020.8.11.0051 Mandado de segurança c/ 

pedido de liminar. Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança com 

pedido de liminar impetrado por CFC DIREÇÃO CAMPO VERDE LTDA. (CFC 

DIREÇÃO) em face do DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, sob o argumento de violação de direito líquido e certo. Aduz 

que, recentemente, as autoescolas desta cidade foram submetidas à 

fiscalização ordinária pelo DETRAN/MT, sendo “constatadas algumas 

possíveis e singelíssimas irregularidades”, as quais seriam passíveis de 

serem sanadas na via administrativa. Discorre, no entanto, ter sido 

surpreendida com despacho proferido pela autoridade coatora aos 

18.02.2020, o qual suspende de forma cautelar todas as atividades da 

impetrante pelo período de 90 (noventa) dias, com fundamento na Portaria 

nº 116/2016/GP/DETRAN-MT. Assevera que a conduta viola o direito à 

atividade empresarial da impetrante, bem como que o prazo assinalado 

extrapola aquele previsto em lei, atentando contra o princípio da legalidade. 

Nesse contexto, tecendo considerações sobre o perigo da demora e a 

fumaça do bom direito, postula a concessão de medida liminar consistente 

na ordem de reversão imediata da suspensão cautelar aplicada em seu 

desfavor. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De elementar conhecimento que o mandado de 

segurança é meio processual adequado, para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação por parte de autoridade pública, conforme definição constitucional 

(artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Logo, ao utilizar-se do writ, 

o impetrante há de demonstrar, mediante prova pré-constituída, com 

precisão e clareza, qual o direito líquido e certo próprio que pretende 

defender, porque, em ação dessa natureza, o que se pede não é a 

declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma determinação à 

autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito subjetivo do 

impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode impetrar 

mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, direito 

alheio. Neste prisma, para a concessão da liminar em sede de mandado de 

segurança, mister se faz a constatação da existência dos requisitos 

legais, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o fumus boni juris e 

o periculum in mora. No caso em apreciação, a impetrante sustenta ter 
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sido surpreendida com a medida cautelar imposta pela autoridade coatora, 

argumentando que embora tenham sido aferidas possíveis irregularidades, 

essas seriam passíveis de serem sanadas na via administrativa. Salienta, 

também, que o prazo estipulado para suspensão das atividades é maior 

que aquele previsto na própria norma regulamentadora, violando, por 

conseguinte, o princípio da legalidade. Ocorre que a própria autora admite 

ter cometido “supostas irregularidades”, e, embora ciente de tais, não 

demonstrou ter diligenciado extrajudicialmente na tentativa de saná-las, 

dando ensejo, portanto, ao despacho administrativo proferido pela 

autoridade coatora, o qual, a propósito, demonstra que os vícios listados 

não são ínfimos, mas sim de relevante gravidade. Não obstante tal 

circunstância, verifica-se que a decisão administrativa está dissonante da 

Portaria nº 116/2016/GP, porquanto aplica a medida cautelar em comento 

pelo prazo de 90 (noventa) dias, ao passo que o art. 5º, § 3º da referida 

norma, com redação modificada pela Portaria nº 524/2019/GP, é incisivo 

ao disciplinar o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para tal desiderato, 

senão vejamos: Art. 5º Os Diretores de Habilitação e de Veículos do 

DETRAN-MT, nas hipóteses de constatação de infrações passíveis de 

aplicação das penalidades de suspensão ou de cassação do 

credenciamento, poderão, mediante decisão fundamentada, determinar a 

adoção das seguintes medidas: [...] § 3º O período máximo de aplicação 

das medidas cautelares e preventivas previstas neste dispositivo será de 

até 60 (sessenta) dias, podendo ele ser prorrogado por igual período, 

mediante termos nos autos e fundamentação da autoridade coatora, tendo 

também sua vigência condicionada àquela do prazo estipulado no 

parágrafo único do art. 3º desta. (sem grifos no original) Ora, é consabido 

que os atos administrativos são revestidos de autoridade, cabendo ao 

Poder Judiciário revê-los, em regra, tão somente quanto à sua validade – 

competência, objeto, forma, motivo e finalidade – haja vista que deve 

primar pela observância do princípio da legalidade pela Administração 

Pública. Todavia, nesta hipótese, verifica-se que o despacho 

administrativo não se adequa à norma regulamentadora, eis que o prazo 

fixado para duração da medida cautelar é superior àquele previsto na 

Portaria editada pelo próprio DETRAN/MT. Logo, prudente a ingerência 

judicial para resolver a questão relativa ao prazo em que perdurará a 

medida cautelar fixada em desfavor da parte impetrante. No entanto, a 

prestação jurisdicional, neste momento de cognição sumária, deve 

limitar-se a tal intempérie, notadamente porque inexistem os requisitos 

necessários para concessão da tutela de urgência no que tange ao mérito 

da decisão administrativa, isto é, a parte impetrante não logrou êxito em 

demonstrar os pressupostos necessários à cassação do despacho 

administrativo, conforme pleiteado na exordial. Diante do exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de liminar aduzido pela parte impetrante, tão 

somente para determinar que a autoridade coatora adeque o despacho 

administrativo à Portaria nº 116/2016/GP, fixando o prazo máximo de 60 

(sessenta) dias para perduração da medida cautelar aplicada, sem 

prejuízo da mesma ser prorrogada por igual período, mediante termo nos 

autos e fundamentação adequada, conforme preleciona o art. 5º, § 3º da 

citada norma infralegal. NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como 

coatora para que preste as informações que entender necessárias, em 10 

(dez) dias, na forma do artigo 7.º, inciso I, da Lei 12.016/2009. Prestadas 

as informações ou decorrido o prazo para tanto, CONCEDA-SE vista dos 

autos ao Ministério Público (art. 12, LMS). A seguir, VOLTEM-ME 

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

Verde/MT, 27 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000171-03.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IDEILMA LEITE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 30/04/2020 Hora: 15:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade, bem como por todo o 

conteúdo da r. decisão id. 28998962. Campo Verde-MT, 9 de março de 

2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000294-98.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE CLARA DE OLIVEIRA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILKA MENDES MONACO (DE CUJUS)

 

Processo nº 1000294-98.2020.8.11.0051 Inventário. Vistos etc. RECEBO a 

inicial. Por conseguinte, NOMEIO como inventariante a requerente LOUISE 

CLARA DE OLIVEIRA SILVA, que deverá prestar compromisso no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 617, do NCPC) e as primeiras declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes (art. 620, NCPC). Apresentadas as primeiras 

declarações, CITEM-SE o cônjuge, herdeiros, e legatários, se houverem, 

bem como INTIMEM-SE as Fazendas Públicas Estadual, Municipal e Federal 

para que, havendo interesse, se manifestem sobre o presente feito. No 

ato da citação deverá ser entregue para cada um dos citandos, além de 

uma via da exordial, uma via das primeiras declarações, a rigor do que 

dispõe o art. 629, § 3°, do NCPC. ATENTE-SE a Secretaria para 

encaminhar copia às Fazendas Públicas, nos termos do § 4º, do referido 

artigo. EXPEÇA-SE, ainda, edital de publicação para conhecimento de 

terceiros dos termos do presente inventário (art. 259, III, do NCPC). Após, 

CERTIFICADA a ocorrência das citações e intimações, ABRA-SE vistas às 

partes em cartório para se manifestarem sobre as primeiras declarações, 

consoante estabelece o art. 627 do NCPC. DEVERÁ a Fazenda Pública 

indicar o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, que 

constem de seu cadastro, no prazo do art. 629, do NCPC. Não havendo 

impugnações a que se refere o art. 627 do NCPC, DETERMINO a avaliação 

dos bens existentes, expedindo-se o competente mandado, salvo se a 

Fazenda Pública concordar com o valor atribuído aos bens pelo 

inventariante e não houver incapaz entre as partes (art. 633 do NCPC). 

Acostado aos autos o laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 635), devendo a 

secretaria observar o seguinte: a) Havendo impugnação do laudo, 

deverão os autos ser remetidos à conclusão; b) Aceita a avaliação, 

DEVERÁ a inventariante ser intimada para apresentar as últimas 

declarações (art. 636 do NCPC). Em seguida, INTIMEM-SE os envolvidos 

para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem-se nos autos 

(art. 637 do NCPC). Após, deverá ser comprovado nos autos o cálculo do 

tributo, devendo ser ouvidas as partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Em 

seguida, a fazenda Pública (art. 638 do NCPC). Havendo o pagamento das 

dívidas vencidas e exigíveis habilitadas na forma do art. 642 do NCPC ou 

declaradas nas primeiras e últimas declarações, FACULTO às partes a 

possibilidade de formularem pedido do quinhão, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 647 do NCPC), ou desde já apresentarem o plano de partilha. 

Cumpridas tais determinações e comprovado o recolhimento do ITCMD, 

voltem-me os autos conclusos. DETERMINO, ainda, à inventariante que 

apresente a certidão negativa da existência de testamento deixado pelo de 

cujus, na forma do art. 2º, do Provimento nº 56/2016-CNJ. Por fim, DEFIRO 

a gratuidade de justiça. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo 

Verde/MT, 27 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000276-77.2020.8.11.0051

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:

DINOMERCIO LEOCIR GUENO (REU)

DENIMERCIO LOACYR GUENO (REU)

SUPERMERCADO GUENO LTDA - EPP (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligência na COMARCA DE CUIABÁ-MT, devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, comprovando 

nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado de 

citação de Dinomércio Leocir Gueno, sob pena de extinção. Campo 
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Verde-MT, 9 de março de 2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000354-71.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LEAO MARINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Processo nº 1000354-71.2020.8.11.0051 Ação declaratória de equilíbrio 

contratual c/c pedido de tutela de urgência e repetição de indébito. Vistos 

etc. Trata-se de ação declaratória de equilíbrio contratual c/c pedido de 

tutela de urgência e repetição de indébito ajuizada por FABIANO LEÃO 

MARINHO em face de BANCO BRADESCO S/A, em que, dentre outros 

pedidos, postula pela concessão da gratuidade de justiça. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, antes de apreciar o pleito autoral, pertinente oportunizar à 

parte requerente a possibilidade de emendar sua inicial, a fim de sanar a 

irregularidade a seguir apontada. 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 

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. 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 é o posicionamento adotado 

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, Rel. 

Min. Raul Araújo, j. 08.03.2016) In casu, verifica-se que o autor se 

qualifica como motorista, no entanto, quando da pactuação do negócio, 

realizou o pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) à 

vista e assumiu a responsabilidade de adimplir mensalmente parcelas no 

valor de R$ 2.611,50 (dois mil, seiscentos e onze reais e cinquenta 

centavos), descaracterizando, a primeira vista, a alegada 

hipossuficiência. Assim, em uma ótica de cognição sumária, constata-se 

que tais elementos não indicam a ausência de recursos do requerente, ao 

contrário, direcionam-se a comprovar capacidade financeira. Não 

bastasse, vislumbra-se a necessidade de se proceder à correção do 

valor dado à causa. Ora, de trivial sabença que, nos termos do art. 292, II, 

do NCPC, “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”. Não obstante, em 

que pese a parte autora tenha indicado como incontroverso o valor de R$ 

740.601,07 (setecentos e quarenta mil, seiscentos e um reais e sete 

centavos), deu à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

Portanto, imperiosa a emenda à exordial. Diante do exposto, DETERMINO a 

intimação do autor para que comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, 

do NCPC) por meio de documentos idôneos e contemporâneos, sob pena 

de indeferimento do benefício, ou, querendo, pague as custas judiciais de 

distribuição e, no mesmo prazo, PROCEDA à correção do valor da causa, 

observando o disposto no art. 292, II, do NCPC, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo 

Verde/MT, 27 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000210-97.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA SOUZA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDERSON MORALES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo 1000210-97.2020.8.11.0051 Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração opostos por LARISSA SOUZA DE CARVALHO, 

argumentando a ocorrência de omissão no despacho retro proferido. De 

fato, ao excursionar o comando judicial atacado, denota-se que nada foi 

digressionado quanto à gratuidade de justiça. Pelo exposto, ACOLHO os 

declaratórios e, tendo sido comprovada a hipossuficiência financeira da 

exequente, DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade de justiça. No mais, 

PERMANECE incólume o decisum objurgado. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003752-60.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO ALVES SEVERINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Processo nº 1003752-60.2019.8.11.0051 Embargos de terceiro c/c pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Vistos etc. ADELMO 

ALVES SEVERINO opôs embargos de terceiro c/c pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela de urgência em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, 

ambos já qualificados. Extrai-se dos autos que o requerente postula a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não 

possui capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e 

taxas judiciárias, sem prejuízo de seu sustento. Após a análise da 

exordial, foi oportunizada a possibilidade de comprovar a ausência de 

recursos, tendo o próprio apresentado fatura de energia elétrica (id. 

29333960). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Convém explicitar, de início, que a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve estar fundamentada 

nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada 

caso concreto, de modo que este deve ser deferido somente a quem 

provar, satisfatoriamente, a insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV). 

Inadequado seria esquecer, ainda, que não se exige que a embargante 

esteja em estado de miserabilidade, sendo suficiente a demonstração de 

que seu comprometimento econômico não lhe permite demandar em juízo 

sem colocar em risco a subsistência própria ou de sua família. No caso 

dos autos, denota-se que a parte requerente qualificou-se na exordial 

como “produtor rural” e, intimado para comprovar a alegada 

hipossuficiência, limitou-se a coligir aos autos fatura do consumo de 

energia elétrica, argumentando que “é sitiante, pequeno produtor rural, 

vivendo com poucos ganhos”. Todavia, olvida a parte demandante que a 

fatura em questão é aferida mediante tarifa rural de consumo de energia 

elétrica, a qual, como se sabe, possui base de cálculo muito aquém da 

tarifa urbana. Logo, a conta de energia elétrica, cujo consumo mensal foi 

de 420 kW/h, não tem o condão de atestar a incapacidade financeira do 

embargante e, tampouco, comprovar ser ele pequeno produtor rural. 

Destarte, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nesse 

sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO 

DEVEDOR - INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA CONCESSÃO DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 280 de 574



ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDÍCIOS DE CONDIÇÃO 

FINANCEIRA - RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos comprovação 

de que o patrimônio do devedor comporta o pagamento das custas 

processuais, tal circunstância retira do requerente o perfil de 

hipossuficiência, pressuposto da norma instituidora do benefício da 

assistência judiciária gratuita. (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

6599/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CAMPO VERDE - 

AGRAVANTE: AMAURY JOSE GUOLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL 

S. A. – RELATORA: EXMA. SRA. DRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA 

– j. 16.06.2010) (destaquei). AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS 

DO DEVEDOR – DECISÃO QUE INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO AOS 

MESMOS E OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO INCENSURÁVEL 

– RECURSO IMPROVIDO. Os embargos do devedor somente podem ser 

recebidos com efeito suspensivo se presentes os requisitos elencados no 

art. 739-A, § 1°, do CPC. Se o patrimônio do requerente se mostra 

extremamente vultoso, correta a decisão que indefere a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, notadamente quando as 

custas a serem recolhidas se mostram insignificantes frente aos bens que 

compõem esse patrimônio. (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

107064/2009 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CAMPO VERDE - 

AGRAVANTES: AMAURY JOSE GUOLO E OUTRO(s) AGRAVADO: 

BANCO DO BRASIL S. A. – RELATOR: EXMO. SR. DES. LEÔNIDAS 

DUARTE MONTEIRO – j. 16.12.2009) (negritei). Dessa forma, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, pois não vislumbro a falta de condições 

financeiras para arcar com as custas do processo. INTIME-SE a 

requerente para fazer o depósito das custas iniciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro no 

art. 320 e 321, § único, do NCPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002022-14.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Processo n. 1002022-14.2019.8.11.0051 Vistos etc. ALGOSUCESSO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA. – ME propõe ação anulatória de 

cobrança indevida com antecipação de tutela em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos já 

qualificados. Extrai-se dos autos que a requerente requer em sua exordial 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não 

possui capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e 

taxas judiciárias. Após a análise da exordial, foi oportunizada a esta a 

possibilidade de comprovar a ausência de recursos, a qual não o fez e, 

depois de decorrido o prazo para tanto, solicitou dilação de prazo. É o 

relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Convém explicitar, de início, que a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve estar 

fundamentada nas provas dos autos e na análise das circunstâncias 

peculiares de cada caso concreto, de modo que este deve ser deferido 

somente a quem provar, satisfatoriamente, a insuficiência de recursos 

(CF, art. 5º, LXXIV), sendo ônus da pessoa jurídica comprovar os 

requisitos para sua obtenção. Neste sentido, também a Súmula 481/STJ: 

“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”. A questão veio expressa no Novo Código de Processo Civil 

que dispõe no art. 98 do CPC/15, in 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.” Sobre o tema, LUIZ 

GUILHERME MARINONI leciona: Estando no processo pessoa jurídica sem 

fins lucrativos, basta igualmente a mera afirmação; tendo fins lucrativos, 

todavia, é de rigor que comprove o estado de necessidade, apontando as 

dificuldades financeiras por que passa (STJ, 5.aTurma, REsp 603.137/MG, 

rel.Min.AmaldoEstevesLima,j.22.05.2007, D] 11.06.2007, p. 347). (in Novo 

código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 177). No caso dos autos, denota-se que a parte requerente atua no 

ramo de comércio varejista de “preparação e fiação de fibras de algodão, 

tecelagem de fios de algodão, fabricação de tecidos de algodão, 

fabricação de tecidos de malha, acabamento de fios, tecidos e artefatos 

têxtil, fabricação e artefatos têxtil para uso domiciliar, fabricação de 

artefatos de tapeçaria, comercialização de algodão, caroço de algodão, 

torta de algodão, resíduo de algodão, comércio atacadista de cereais 

(soja, feijão, milho, milheto, sorgo, arroz, feijão e outros cereais), 

consultoria e representações comercias”. Além disso, apesar de 

oportunizada, deixou de trazer qualquer documento hábil para comprovar 

sua insuficiência de recursos. Ao revés, em resposta a intimação, a parte 

requerente requer “suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

tempo necessário para diligenciar meios para o pagamento das mesmas”. 

Logo, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. De inteira 

pertinência ao tema versado, colaciona-se o seguinte julgado proferido 

pelo Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE 

INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, 

EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, DESACOMPANHADO DE 

COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O pedido em que se alega a 

hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o deferimento 

da assistência judiciária, em especial no caso da pessoa jurídica, para 

quem não milita em favor a presunção de insuficiência de recursos feita 

em declaração, descrita na regra do §3º do art. 99 do Novo CPC, 

exclusiva para pessoa natural. (TJMT, AgR 41240/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) Dessa forma, INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, pois não vislumbro a falta de condições 

financeiras para arcar com as custas do processo. Outrossim, INDEFIRO o 

pedido de suspensão formulada, porquanto desde o requerimento já 

transcorreu prazo superior ao buscado pela parte requerente. Por 

conseguinte, INTIME-SE a parte autora para fazer o depósito das custas 

iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, com fulcro no art. 320 e 321, § único, do NCPC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde, 28 de fevereiro 

de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000896-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BERNARD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1000896-60.2018.8.11.0051 Ação para restabelecimento do 

auxílio doença e transformação do auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez. Vistos etc. LOURDES BERNARD, devidamente qualificada nos 

autos, ajuizou a presente ação previdenciária para restabelecimento de 

auxílio-doença e/ou sua conversão em aposentadoria por invalidez em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, igualmente 

qualificado. Sustenta, em síntese, ser portadora de enfermidade que lhe 

retira a capacidade laborativa, tendo a autarquia requerida cessado o 

benefício que outrora lhe foi concedido de forma arbitrária, razão pela qual 

pugna pela procedência da ação. Devidamente citada, a autarquia ré 

rebate os argumentos aduzidos pelo requerente na exordial, arguindo, 

preliminarmente, a prejudicial da prescrição, e por fim, postula pela 

improcedência da ação em todos os seus termos. Realizada a perícia 

médica, a expert coligiu aos autos o respectivo lado. Intimadas as partes 

para manifestarem, a requerente apresentou impugnação, ao passo que o 

requerido nada manifestou. Sobrevindo laudo complementar, a 

demandante ratificou sua impugnação. 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 PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO. Quanto a 

prejudicial de análise do mérito arguida pela autarquia previdenciária, a 

situação dos autos abrange relação de trato sucessivo, de forma que, 

subsistindo o próprio direito de fundo, a inércia do titular macula com a 
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prescrição as prestações anteriores ao quinquênio que precede à 

propositura da ação. Sobre o tema, a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de 

Justiça elucida que “nas relações 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”. Não bastasse o 

entendimento sumular, ainda prevê o artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 

8.213/91 que: Art. 103. 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. (sem grifos no original) Vislumbra-se, assim, que a 

preliminar do instituto previdenciário não merece ser acolhida, pois a 

cessação do benefício se deu em 25.07.2017 e a ação foi proposta aos 

22.06.2018, razão pela qual deve ser AFASTADA a prejudicial de mérito 

da prescrição quinquenal. II – DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 

Exsurge-se que a parte autora assevera que o laudo pericial 

confeccionado não se mostra hígido, porquanto as respostas assinaladas 

pela Sra. Perita Judicial não seriam coesas e satisfatórias. Não obstante a 

irresignação da parte demandante em sede incidental, tem-se que a 

questão melhor será apreciada conjuntamente ao mérito, quando a 

alegada enfermidade da promovente será analisada para fins da 

concessão, ou não, do benefício previdenciário fustigado. III – DO MÉRITO 

De elementar conhecimento que, de acordo com a sistemática estrutural 

implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito da aposentadoria por 

invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos que ostentarem a 

condição de segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, 

forem considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o 

exercício de atividade laboral hábil a lhes garantir a sua subsistência, 

desde que integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

auxílio-doença. Da premissa legalmente estabelecida constata-se que três 

são os requisitos necessários para a concessão do pedido: a) qualidade 

de segurado; b) carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I, da Lei n° 

8.213/91), excetuadas as hipóteses do art. 26, da Lei de Benefícios, onde 

a mesma é dispensada; c) incapacidade total ou parcial para o trabalho, 

conforme se trate de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (arts. 

42 e 59, da Lei n° 8.213/91, respectivamente). FÁBIO ZAMBITTE IBRAHIM, 

ao lecionar acerca dos beneficiários do Regime Geral de Previdência 

Social, esclarece: São beneficiários do RGPS os segurados da 

previdência social (obrigatórios e facultativos) e seus dependentes. Os 

segurados obrigatórios são aqueles filiados ao sistema de modo 

compulsório, a partir do momento em que exerçam atividade remunerada. 

Já os segurados facultativos são os que, apesar de não exercerem 

atividade remunerada, desejam integrar o sistema previdenciário. (in Curso 

de Direito Previdenciário, 17ª ed. Revista, ampliada e atualizada, Rio de 

Janeiro, Editora Impetus, 2012, p. 174). Adverte, ainda: A filiação 

automática é decorrência natural da compulsoriedade do sistema protetivo. 

Em virtude desta condição, caso o segurado deixe de exercer a atividade 

remunerada, como em virtude do desemprego, deveria automaticamente 

perder sua filiação ao RGPS. Entretanto, em razão da natureza protetiva 

do sistema previdenciário, e pelo fato de, na maioria das vezes, o 

segurado encontra-se sem atividade por força das circunstâncias 

(desemprego etc), não deve permanecer desamparado em tal momento. 

Por isso a lei prevê determinado lapso temporal, no qual o segurado 

mantém essa condição, com cobertura plena, mesmo após a interrupção 

da atividade remunerada e mesmo sem contribuição, daí justificado o nome 

de período de graça. (op cit., p. 543, sem grifos no original). Ao cotejar o 

acervo probatório existente nos autos, verifica-se que na data do início da 

incapacidade a autora era segurada da previdência social, uma vez que a 

cessação do benefício se deu em 25.07.2017, e a presente ação foi 

ajuizada na data de 22.06.2018, sendo certo que ao findar o benefício 

mantém a qualidade de segurado por mais 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro) 

meses, a depender se o segurado possuir mais de 120 (cento e vinte) 

contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da 

qualidade, ou esteja desempregado, situação que deverá ser comprovada 

por registro próprio no Ministério do Trabalho. Logo, considerando que a 

parte autora deve ostentar a qualidade de segurada à época do início da 

doença, resta devidamente comprovada a sua QUALIDADE DE 

SEGURADA, nos termos do art. 15, II, da lei de regência: Art. 15. Mantém a 

qualidade de segurado, independentemente de contribuições: I - sem limite 

de prazo, quem está em gozo de benefício; II - até 12 (doze) meses após a 

cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade 

remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou 

licenciado sem remuneração; III - até 12 (doze) meses após cessar a 

segregação, o segurado acometido de doença de segregação 

compulsória; IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado 

retido ou recluso; V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado 

incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar; VI - até 6 

(seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo 

[...]. Sob outro prisma, a CARÊNCIA deve ser compreendida como o 

número de contribuições mensais necessárias para que o segurado tenha 

direito ao benefício, não se confundido com o tempo de contribuição. A 

propósito, o art. 25, I, da Lei 8.213/91 estabelece: 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; [...] (sem grifos no original) Por sua vez, a forma 

para o cômputo do período de carência é estatuída pelo art. 27 da Lei 

8.213/91, in verbis: Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão 

consideradas as contribuições: (Redação dada pela Lei Complementar nº 

150, de 2015) I - referentes ao período a partir da data de filiação ao 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no caso dos segurados 

empregados, inclusive os domésticos, e dos trabalhadores avulsos; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) II - realizadas a 

contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, 

não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com 

atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados 

contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, 

nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 150, de 2015) Já o art. 27-A da citada lei estabelece: Art. 

27-A. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de 

carência para a concessão dos benefícios de que trata esta Lei, o 

segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, 

com metade dos períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25 

desta Lei. (incluído pela Lei n. 13.457/2017). Não se pode olvidar, também, 

que a carência é dispensada para a concessão de auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez em casos de segurado que, após se filiar no 

RGPS, seja acometido das doenças indicadas pelo art. 151 da Lei 

8.213/91, até a elaboração da lista mencionada pelo inciso III do art. 26, in 

verbis: Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no 

inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença 

e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, 

for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, 

alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, 

cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 

de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado 

avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da 

deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, 

com base em conclusão da medicina especializada. (Redação dada pela 

Lei nº 13.135, de 2015) Na espécie, apesar do INSS ter contestado 

genericamente a ação, denota-se de que o próprio reconheceu tal 

requisito ao indeferir o pedido de prorrogação do benefício à autora, uma 

vez que justificou tal deliberação apenas pela falta de incapacidade 

laborativa. Ademais, denota-se que a demandante foi diagnosticada com 

neoplasia maligna, fazendo incidir na hipótese o disposto no supra 

transcrito dispositivo legal. No tocante à INCAPACIDADE INSUSCETÍVEL DE 

REABILITAÇÃO, verifica-se que a requerente submeteu-se a avaliação 

médica subscrita por profissional da área de medicina e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que restou 

demonstrado que a autora não possui incapacidade. Entretanto, a 

conclusão médico-pericial não deve prevalecer para fins da resolução do 

caso. E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato 

de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial e possui livre 

convencimento motivado, nos termos do art. 479, do novel Código de 

Processo Civil. Além disso, ao magistrado é conferida a não adoção das 

conclusões periciais na matéria técnica ou científica que refoge à 

controvérsia meramente jurídica quando houver outros elementos nos 

autos que, de forma cabal, infirmem o parecer exposto. Nesse particular, 

já pontuou o Superior Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ERRO MÉDICO. 

DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PELO JUÍZO. ARTS. 131 E 436 

DO CPC. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. 1. A finalidade da prova é o 
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convencimento do juiz, sendo ele o seu direto e principal destinatário, de 

modo que a livre convicção do magistrado consubstancia a bússola 

norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que 

entender pertinentes ao julgamento da lide, bem como lhe cabe atribuir o 

peso que entender devido a cada um dos elementos probatórios 

constantes dos autos. Assim, deve o magistrado analisar livremente o 

conjunto de provas, expondo os fundamentos que o levaram àquela 

conclusão, a qual deve estar atrelada à racionalidade e à atenção 

exclusiva aos elementos de convicção constantes dos autos (art. 131 do 

CPC). 2. Dessarte, a diretriz resultante da interpretação conjunta dos arts. 

131 e 436, Código de Processo Civil, permite ao juiz apreciar livremente a 

prova, mas não lhe dá a prerrogativa de trazer aos autos impressões 

pessoais e conhecimentos extraprocessuais que não possam ser objeto 

do contraditório e da ampla defesa pelas partes litigantes, nem lhe confere 

a faculdade de afastar injustificadamente a prova pericial, porquanto a 

fundamentação regular é condição de legitimidade da sua decisão. 3. No 

caso concreto, o Tribunal fundamentou de forma escorreita sua 

convicção, esteando-se em laudos assinados por médicos especialistas 

em oftalmologia e pelo cirurgião que operou o recorrido no Hospital Souza 

Aguiar, asseverando, inclusive, o não enfrentamento pelo perito judicial 

das questões técnicas que lhe foram apresentadas. 4. Em sede de 

responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, 

consoante jurisprudência sedimentada deste Tribunal Superior. 5. Recurso 

especial parcialmente provido. (STJ, REsp nº 1.095.668/RJ, 4ª Turma, Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.03.2013) No caso sub judice, vale salientar 

que malgrado a requerente já tenha submetido ao tratamento para a 

neoplasia maligna que a acometia, a Sra. Perita nada excursionou quanto 

aos efeitos colaterais dos procedimentos respectivos (cirurgia, 

quimioterapia e radioterapia), em que pese cediço tratar-se de artifícios 

médico-científicos deveras agressivos ao organismo humano. Denota-se, 

também, que a profissional médica ignorou o fato da autora ainda sentir 

dores no braço esquerdo e a necessidade de utilização do referido 

membro enquanto professora, de modo que não há falar-se em 

reabilitação ocupacional no momento. Por seu turno, os documentos 

médicos subscritos pelo médico oncologista JOSÉ SPINOLA NETO e 

carreados aos autos atestam que a requerente prossegue em tratamento, 

ainda que de forma preventiva. No mesmo sentido, o relatório emitido pela 

fisioterapeuta oncológica aos 17.12.2018 aponta limitações para o 

exercício do labor regular pela requerente, senão vejamos: Relato para os 

devidos fins que a Sra. Lourdes Bernard, CPF 531.872.291-15, 

diagnosticada com CA Mama Esq., sendo submetida ao HO Cirúrgico, 

Quimioterápico e Radioterápico. Realizada mastectomia total em mama 

esquerda + linfadenectomia, segue com limitações e sequelas irreversíveis 

e permanentes acompanhada por tempo indeterminado pela fisioterápica 

em oncologia. Portanto, atesto funcionalmente que a mesma está limitada 

aos exercícios e/ou atividades que exijam movimentos repetitivos e com 

sobrecarga, podendo evoluir as sequelas de linfedema em membro 

superior esquerdo. Vê-se, portanto, que para além da existência de 

limitações, a reinserção da autora à sua atividade de professora poderá 

ocasionar agravamento das sequelas que já a acomete, razão pela qual a 

impugnação apresentada merece ser acolhida e o laudo pericial 

desconsiderado para fins do deslinde do processo. Inadequado seria 

esquecer, também, que a autora já possui 53 anos de idade e encontra-se 

afastada de suas funções, por motivo de saúde, há mais de cinco (05) 

anos, o que, verdadeiramente, dificultaria sua reinserção no desempenho 

de lecionar. À guisa de ilustração, trago à colação a contemporânea 

jurisprudência pátria: NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA COM SEQUELAS 

DE TRATAMENTO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 1. O juízo não 

está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do artigo 

479 do NCPC (O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto 

no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar 

ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o 

método utilizado pelo perito), podendo discordar, fundamentadamente, das 

conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios 

coligidos aos autos. 2. Ainda que o caderno processual não contenha 

elementos probatórios conclusivos com relação à incapacidade do 

segurado, é adequado que se busque socorro na prova indiciária e nas 

evidências. 3. Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela 

incapacidade temporária da parte autora, é devido o restabelecimento do 

auxílio-doença desde a data da cessação administrativa com sua 

conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data deste 

julgamento, uma vez que a confirmação da existência da moléstia 

incapacidade (Neoplasia maligna da mama e sequelas de tratamento de 

neoplasia), corroborada por documentação clínica, associada à sua 

habilitação profissional (faxineira), baixa escolaridade (ensino fundamento 

incompleto) e idade atual (56 anos de idade), resta evidente que a autora 

não poderá ser reabilitada para outras atividades laborativas. 4. Apelação 

da parte autora provida. (TRF4, Ap 50142140520184049999, Turma 

Regional Suplementar de Santa Catarina, Rel. Juiz Federal Conv. Paulo 

Afonso Brum Vaz, j. 12.12.2018) Destarte, pelo que restou comprovado, a 

requerente encontra-se insuscetível de reabilitação profissional, fator hábil 

a lhe garantir a aposentadoria por invalidez. Com lastro nesses 

argumentos, a implantação da aposentadoria por invalidez é medida que 

se impõe. No que concerne ao termo inicial, filio-me ao entendimento no 

sentido de que, comprovada que a incapacidade remonta até à cessação 

indevida do benefício pela autarquia previdenciária, mostra-se correto o 

estabelecimento deste em tal data. No mesmo toar é o entendimento 

adotado pelas cortes superiores: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE QUALIDADE DE 

SEGURADO OU CARÊNCIA. LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS. [...] 5. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve 

ser a data do laudo médico que constatou a impossibilidade de 

recuperação, mas o auxílio doença deve ser restabelecido desde a 

cessação na via administrativa. [...] (TRF1, Ap 185077220124049199/MG, 

1ª Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, Rel. Juiz Federal 

Conv. Murilo Fernandes de Almeida, e-DJF1 23.05.2016) Assim, 

considera-se o dia da cessação do benefício (25.07.2017) como o termo 

inicial. IV – DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e, consequentemente 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à 

concessão de aposentadoria por invalidez à requerente LOURDES 

BERNARD, no valor mensal a ser calculado de acordo com a Lei de 

regência, desde a data da cessação do auxílio-doença (25.07.2017), com 

a imediata implantação na folha de pagamento do requerido. As 

prestações em atraso deverão ser acrescidas de correção monetária e de 

juros de mora com base manual de cálculos da Justiça Federal. Por 

corolário, TORNO subsistente a tutela de urgência deferida no id. 

13938486. 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 da segurada: LOURDES BERNARD. Genitora: Amanda Bernard. CPF 

nº 531.872.291-15. Endereço: Rua Natal, nº 153, Campo Verde/MT. 

Pis/pasep: 1.231.004.473-5. Benefício Concedido: aposentadoria por 

invalidez. RMI - Renda mensal inicial: a calcular. DIB - Data do início do 

Benefício: 25.07.2017 DIP – 30 dias, a contar do trânsito em julgado. 

CONDENO, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença (art. 85, §3º, I, do NCPC e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do 

recolhimento das custas processuais. Ponderando que a presente 

sentença é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Deste modo, 

findo o prazo de recurso voluntário, ENCAMINHE-SE o processo ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de se proceder ao reexame 

necessário. 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. Campo 

Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002148-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPINO FRANCISCO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1002148-98.2018.8.11.0051 Ação previdenciária de 

concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Vistos etc. 

AGRIPINO FRANCISCO DE SOUZA propôs a presente ação previdenciária 

de concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 
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qualificados. Sustenta, em síntese, ser portador de enfermidade que lhe 

retira a capacidade laborativa, razão pela qual pugna pela procedência da 

ação. Devidamente citada, a autarquia ré rebate os argumentos aduzidos 

pelo requerente na exordial, postulando pela improcedência da ação em 

todos os seus termos, apresentando, ainda, a prejudicial de mérito da 

prescrição quinquenal. Intimado, o requerente apresentou impugnação à 

contestação. Proferido despacho saneador foi afastada a prejudicial 

arguida e determinada a realização de prova pericial médica. Realizada a 

perícia médica, apenas a parte autora se manifestou quanto essa. Os 

autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De início, necessário destacar 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 – DO MÉRITO De elementar 

conhecimento que, de acordo com a sistemática estrutural implementada 

no ordenamento jurídico, o beneplácito da aposentadoria por invalidez é 

assegurado a todos aqueles indivíduos que ostentarem a condição de 

segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, forem 

considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o 

exercício de atividade laboral hábil a lhes garantir a sua subsistência, 

desde que integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

auxílio-doença. Da premissa legalmente estabelecida constata-se que três 

são os requisitos necessários para a concessão do pedido: a) qualidade 

de segurado; b) carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I, da Lei n° 

8.213/91), excetuadas as hipóteses do art. 26, da Lei de Benefícios, onde 

a mesma é dispensada; c) incapacidade total ou parcial para o trabalho, 

conforme se trate de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (arts. 

42 e 59, da Lei n° 8.213/91, respectivamente). FÁBIO ZAMBITTE IBRAHIM, 

ao lecionar acerca dos beneficiários do Regime Geral de Previdência 

Social, esclarece: São beneficiários do RGPS os segurados da 

previdência social (obrigatórios e facultativos) e seus dependentes. Os 

segurados obrigatórios são aqueles filiados ao sistema de modo 

compulsório, a partir do momento em que exerçam atividade remunerada. 

Já os segurados facultativos são os que, apesar de não exercerem 

atividade remunerada, desejam integrar o sistema previdenciário. (in Curso 

de Direito Previdenciário, 17ª ed. Revista, ampliada e atualizada, Rio de 

Janeiro, Editora Impetus, 2012, p. 174). Adverte, ainda: A filiação 

automática é decorrência natural da compulsoriedade do sistema protetivo. 

Em virtude desta condição, caso o segurado deixe de exercer a atividade 

remunerada, como em virtude do desemprego, deveria automaticamente 

perder sua filiação ao RGPS. Entretanto, em razão da natureza protetiva 

do sistema previdenciário, e pelo fato de, na maioria das vezes, o 

segurado encontra-se sem atividade por força das circunstâncias 

(desemprego etc), não deve permanecer desamparado em tal momento. 

Por isso a lei prevê determinado lapso temporal, no qual o segurado 

mantém essa condição, com cobertura plena, mesmo após a interrupção 

da atividade remunerada e mesmo sem contribuição, daí justificado o nome 

de período de graça. (op cit., p. 543, sem grifos no original). Ao cotejar o 

acervo probatório existente nos autos, verifica-se que na data do início da 

incapacidade o autor era segurado da previdência social, eis que 

permaneceu recebendo benefício previdenciário até a data de 16.08.2018, 

sendo certo que ao findar a contribuição mantém a qualidade de segurado 

por mais 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro meses) meses, a depender se o 

segurado possuir mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, sem 

interrupção que acarrete a perda de segurado, ou esteja desempregada, 

situação que deverá ser comprovada por registro próprio no Ministério do 

Trabalho. Logo, a princípio, resta devidamente comprovada a sua 

QUALIDADE DE SEGURADO, nos termos do art. 15, II, da lei de regência: 

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II - 

até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que 

deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social 

ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração; III - até 12 (doze) 

meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de 

segregação compulsória; IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o 

segurado retido ou recluso; V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o 

segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar; VI - 

até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado 

facultativo [...] (sem grifos no original) Sob outro prisma, a CARÊNCIA deve 

ser compreendida como o número de contribuições mensais necessárias 

para que o segurado tenha direito ao benefício, não se confundido com o 

tempo de contribuição. A propósito, o art. 25, I, da Lei 8.213/91 estabelece: 

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; [...] (sem grifos no original) Por 

sua vez, a forma para o cômputo do período de carência é estatuída pelo 

art. 27, da Lei 8.213/91, in verbis: Art. 27. Para cômputo do período de 

carência, serão consideradas as contribuições: (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 150, de 2015) I - referentes ao período a partir da data 

de filiação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no caso dos 

segurados empregados, inclusive os domésticos, e dos trabalhadores 

avulsos; II - realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira 

contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as 

contribuições recolhidas com atraso referentes a competências 

anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e 

facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11 e no 

art. 13. Já o art. 27-A da citada lei estabelece: Art. 27-A. No caso de 

perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a 

concessão dos benefícios de que trata esta Lei, o segurado deverá 

contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com metade dos 

períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25 desta Lei. Não se 

pode olvidar, também, que a carência é dispensada para a concessão de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez em casos de segurado que, 

após se filiar no RGPS, seja acometido das doenças indicadas pelo art. 

151 da Lei nº 8.213/91, até a elaboração da lista mencionada pelo inciso III 

do art. 26, in verbis: Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças 

mencionada no inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de 

auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após 

filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose 

ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, 

neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 

nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte 

deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou 

contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina 

especializada. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) Na espécie, 

apesar do INSS ter contestado genericamente a ação, denota-se de que o 

próprio reconheceu tal requisito ao indeferir, administrativamente, o pedido 

de benefício ao autor, uma vez que justificou tal deliberação apenas pela 

falta de incapacidade laborativa. Como se não bastasse, consoante 

extrato do CNIS, extrai-se o preenchimento de tal requisito, uma vez que 

se verifica a existência de inúmeros vínculos e contribuições realizadas 

pelo postulante, as quais perfazem o número exigido pela legislação 

vigente (12 contribuições mensais). No que diz respeito à INCAPACIDADE 

INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO, verifica-se que o requerente 

submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área de 

medicina e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que restou demonstrado que o próprio possui 

incapacidade laborativa total e temporária, tendo a expert, em resposta 

aos quesitos que lhe foram apresentados, concluído: Com base nos 

elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina 

do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos o autor 

apresenta diagnóstico de transtornos delirantes persistentes. Há 

incapacidade laborativa total e temporária durante 1 ano para tratamento 

adequado e acompanhamento multidisciplinar Destarte, pelo que restou 

comprovado pela perícia, o autor, dentre os períodos ora apontados pela 

perita, encontra-se acometido de incapacidade total e temporária, fatores 

hábeis a lhe garantir o auxílio-doença, nos meses em que estiver inapto 

para exercer atividades laborativas. A respeito do tema, o Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região já decidiu: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO 

DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. QUALIDADE DE SEGURADO, 

CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. REQUISITOS 

PREENCHIDOS PARA O AUXÍLIO-DOENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tratando-se de sentença 

ilíquida, a remessa oficial é obrigatória e deve ser tida como interposta 

(Súmula 490 do STJ). 2. Os requisitos para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) 

qualidade de segurado; b) carência de doze contribuições mensais; c) 

incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 3. 

Hipótese em que o laudo pericial conclui pela incapacidade parcial e 

permanente. Benefício devido: auxílio-doença, tendo em vista a 
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possibilidade de reabilitação. À míngua de recurso da autora, mantenha-se 

a sentença que deferiu o benefício a partir do ajuizamento da ação. 4. 

Devem ser compensados eventuais benefícios por incapacidade ou 

inacumuláveis recebidos em tempo concomitante. 5. Juros de mora a 

contar da citação ou a partir do vencimento da prestação, caso posterior à 

citação: 1% a.m. até 06/2009 e, a partir de 07/2009, equivalentes aos juros 

aplicados à caderneta de poupança. 6. Honorários de sucumbência 

corretamente fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

data da prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e art. 

20, § 3º, do CPC. 7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no 

exercício da jurisdição federal (§3º do art. 109 da CF/88), o INSS está 

isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a 

isenção, o que ocorre no estado de Minas Gerais (Lei Estadual 

14.939/2003). O INSS deve, entretanto, arcar com os honorários periciais. 

8. Apelação da parte autora a que se nega provimento. Remessa oficial, 

tida por interposta, parcialmente provida (item 5). (TRF1, Ap 

0021802320104049199/MG, 2ª Câmara Regional Previdenciária de Minas 

Gerais, Rel. Juiz Federal Alexandre Ferreira Infante Vieira, e-DJF1 

05.09.2016, sem grifos no original) Com lastro nesses argumentos, a 

implantação do auxílio-doença é medida que se impõe. No que se refere ao 

termo inicial do benefício, verifica-se dos autos que o laudo pericial 

concluiu que a incapacidade iniciou-se desde julho de 2018, ocorre que o 

requerente recebeu o auxílio-doença no interstício anterior ao ajuizamento 

da ação, fazendo necessário, apenas, o pagamento do benefício por 

período suficiente ao adequado tratamento da moléstia, desde a data da 

indevida cessação. No que tange ao termo final do benefício, conforme se 

extrai da leitura dos § § 8º e 9º, do art. 60 e do parágrafo único do art. 62 

da Lei de Benefícios, ambos com redação dada pela Lei nº 13.457/2017, 

quando o segurado estiver submetido a tratamento médico é possível a 

estipulação de um prazo final de pagamento do auxílio-doença. Partindo 

desse pressuposto, denota-se que a Sra. Perita informou que o tratamento 

necessário à reabilitação do autor duraria, em média, um (01) anos. 

Destarte, considerando que a cessação do benefício deu-se de forma 

indevida, o termo final deve corresponder ao décimo segundo mês 

posterior à implantação do auxílio-doença. II – DO DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, e, consequentemente CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS a CONCEDER o 

auxílio-doença ao requerente AGRIPINO FRANCISCO DE SOUSA, no valor 

mensal a ser calculado de acordo com a legislação vigente, a ser 

concedido a partir da cessação do auxílio-doença (16.08.2018) até o 

décimo segundo mês após a sua implantação, isto é, pelo período de um 

(01) ano, interstício suficiente para a reabilitação do autor, conforme 

asseverado pela perita médica. As prestações em atraso deverão ser 

acrescidas de correção monetária e de juros de mora de acordo com o 

manual de cálculos da Justiça Federal. No mais, torno SUBSISTENTE a 

tutela de urgência 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: AGRIPINO FRANCISCO DE SOUSA. 

Genitora: Dionisia Maria da Conceição. CPF nº 028.675.718-47. Endereço: 

Rua Jatobá, nº 426, Recanto do Bosque, nesta cidade. Pis/pasep: 

1.674.666.048-7. Benefício Concedido: Auxílio-Doença. RMI - Renda 

mensal inicial: no valor mensal a ser estabelecido de acordo com a Lei 

8.213/91. DIB - Data do início do Benefício: 16.08.2018. DIP – 30 dias. Em 

vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2.º c/c art. 86, 

paragrafo único, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais 

para CONDENAR a parte requerente ao pagamento de 80% das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

das parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (art. 85, 

§3º, I do NCPC e Súmula 111/STJ), ficando o INSS responsável pelos 20% 

restantes, contudo, ISENTO-O do recolhimento das custas processuais. 

Ainda, em face à concessão da gratuidade de justiça à demandante, 

SUSPENDO a exigibilidade da cobrança do ônus sucumbencial que lhe 

recai, pelo prazo de cinco (05) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º, do 

NCPC. PUBLIQUE-SE e 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, 28 de fevereiro de 2020. 

MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002861-39.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMINO MALISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDICARDO BARBOSA AMARO (REQUERIDO)

 

Processo nº 1002861-39.2019.8.11.0051 Ação de busca e apreensão 

com pedido de liminar. Vistos etc. MAXIMINO MAKISLI, já devidamente 

qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de busca e apreensão com 

pedido de liminar em face de EDICARDO BARBOSA AMARO, igualmente 

qualificado. A ação foi recebida como medida cautelar em caráter 

antecedente. Na ocasião, indeferiu-se o pedido de tutela provisória de 

urgência e foi determinado ao autor a emenda da petição inicial para 

complementar sua argumentação e confirmar o pedido de tutela final. 

Intimado, o requerente limitou-se a juntar aos autos cópia do protocolo de 

recurso de agravo de instrumento. O juízo de retratação restou 

prejudicado diante da ausência da petição respectiva e, em consulta 

processual, verificou-se que a tutela recursal foi indeferida, motivo pelo 

qual foi reiterada a ordem para emenda à inicial. Sobreveio, pois, aos 

autos petitório do requerente onde limita-se a reafirmar a narrativa exordial 

e formular pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da tutela de 

urgência. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De elementar conhecimento que a ação cautelar 

de busca e apreensão não expressa caráter ou natureza satisfativa se a 

causa de pedir recair sobre a retomada da posse do bem. Isso porque a 

ação de conhecimento a ser deduzida pressupõe desconstituição ou 

declaração de nulidade de eventual negócio firmado entre as partes. Vale 

dizer que a tutela cautelar requerida em caráter antecedente segue 

procedimento inaugurado com o advento do Código de Processo Civil de 

2015 e veicula, sobretudo, a característica de o pedido principal poder ser 

formulado nos próprios autos, após a apreciação da medida de urgência, 

e vir subsidiado com aditamento da causa de pedir. No entanto, no caso 

dos autos, em que pese a parte autora tenha afirmado em sua inicial que 

celebrou contrato de compra e venda de veículo com o requerido, limita-se 

a postular pela busca e apreensão do bem e, ao final, julgar “procedente o 

pedido, tornando-se definitivas a posse e propriedade do veículo em favor 

do autor”, nada acrescentando quanto oportunizada a emenda. Por 

corolário, uma vez que a presente medida cautelar antecedente não tem 

caráter satisfativo, a falta de formulação do pedido inicial, no prazo legal, 

conduz à extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma disciplinada 

pelo art. 303, § 2º, do novel Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, 

eis a jurisprudência: AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 303 DO CPC. 

Não realizado o aditamento à petição inicial, imperiosa a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 303, § 1º, inciso I, 

e § 2º, do CPC. APELO DESPROVIDO. (TJRS, Ap 70080304256, 24ª 

Câmara Cível, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 29.05.2019) 

Diante do exposto, evidenciada a indiligência da parte autora, JULGO 

EXTINTA o presente pedido de tutela cautelar antecedente, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 303, § 2º, do novo Código de 

Processo Civil. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo 

de cinco (05) anos, eis que beneficiário da gratuidade de justiça. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-37.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000602-37.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ADRIANO DOS 

SANTOS BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 7 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: 1000603-22.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES FAUSTO GAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000603-22.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ADRIANA ALVES 

FAUSTO GAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCILENE CARNEIRO 

XAVIER POLO PASSIVO: PLANEJAR 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: 

CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 7 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: 1000604-07.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA NOGUEIRA LOPES (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. 1000604-07.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MONICA 

NOGUEIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 14:40 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 7 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: 1000607-59.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVANILDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000607-59.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JOSE IVANILDO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS 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: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 15:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 8 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: 1000612-81.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIDE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000612-81.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ROSICLEIDE 

MARIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS 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: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 9 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: 1000613-66.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIDE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000613-66.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ROSICLEIDE 

MARIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 9 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: 1000614-51.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVANILDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000614-51.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JOSE IVANILDO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS 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: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 
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- CEP: 78840-000 . 9 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: 1000615-36.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVANILDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000615-36.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JOSE IVANILDO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 9 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: 1000616-21.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVANILDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000616-21.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JOSE IVANILDO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS 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: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 16:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 9 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: 1000617-06.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE NEVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000617-06.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:GABRIELE 

NEVES RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCILENE 

CARNEIRO XAVIER POLO PASSIVO: PLANEJAR 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: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

15/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 9 

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: 1000618-88.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE NEVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000618-88.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:GABRIELE 

NEVES RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCILENE 

CARNEIRO XAVIER POLO PASSIVO: PLANEJAR 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: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

15/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 9 

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: 1000621-43.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000621-43.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ZILDA TEIXEIRA 

NEVES RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCILENE 

CARNEIRO XAVIER POLO PASSIVO: PLANEJAR 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: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

15/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 9 

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: 1003269-30.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.B.R. VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 08/06/2020 às 09:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-28.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000622-28.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ROSIVALDO 

SANTANA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: PRAÇA DOS 
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TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 9 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001318-69.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESWALTER ZANETTI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO EL SHADAI - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

PAROLAR DD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

THAMMY SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE ENCOMENDAS LTDA ME - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO AUGUSTO DA SILVA OAB - SP118302 (ADVOGADO(A))

MARCIO AUGUSTO LOPES RAMOS OAB - SP351732 (ADVOGADO(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte autora para que, no 

prazo legal, se manifestar quanto ao comprovante de pagamento da 

obrigação acostados aos autos ou requerer o que entender de direito. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-95.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000624-95.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:NIVALDO NUNES 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE DA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 9 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: 1001372-64.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RODRIGUES BARBOSA (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))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte autora para no prazo 

de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao comprovante de pagamento 

acostado nos autos ou requerer o que entender de direito. Thaisa F. Silva 

Estagiária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001842-95.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SIMPLICIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-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))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao comprovante 

do pagamento acostado aos autos, ou requerer o que entender de direito. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-65.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000626-65.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:GONCALO 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO 

SOARES BONIFACIO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 

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: 15/06/2020 Hora: 14:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 9 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: 1000626-65.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora pra, no prazo legal, impugnar a CONTESTAÇÃO ou requerer o 

que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-50.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ONODETE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000627-50.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ONODETE 

SOUZA GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO FERREIRA 

GARCIA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE 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: 15/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 9 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: 1001096-33.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEIA DO VALE ALMEIDA (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))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 
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comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 08/07/2019, 

às 13h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-67.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOMES FERREIRA (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 

CAMPO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

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

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES PROCESSO n. 

1000406-67.2020.8.11.0051 Valor da causa: R$ 11.710,29 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: ANDREIA GOMES FERREIRA Endereço: RUA B, 

3889, LOT SANTA ROSA, CAMPO VERDE-MT, CEP: 78840-000 POLO 

PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS 

Endereço: SEPN Comércio Residencial Norte, Nº 508, Brasília-DF, 

70740-544 Senhor(a): Representante da ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a 

citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como a sua intimação para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Data: 

26/05/2020 Hora: 14:20, a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

CAMPO VERDE, 21 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001247-65.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR SONEMANN FEIJO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1001247-65.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA REU: CLAUDIR SONEMANN FEIJO Vistos, etc. Considerando a 

confluência de vontades, HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. 

Custas conforme pactuado e, não havendo pactuação, serão dividas 

igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do CPC), observando-se eventual 

deferimento do benefício da justiça gratuita. Como a transação ocorreu 

antes da sentença, ficam as partes dispensadas do pagamento das 

custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, §3º do CPC). Com 

fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes: Art. 914. 

A sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos. Art. 915. Proferida sentença 

homologatória de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual 

cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, com as 

anotações devidas. Expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados nos autos, se necessário. P.R.I.C. e, após, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. CANARANA, 6 de março de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000358-14.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE FATIMA BIESEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

 

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 a apresentação da contestação.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000549-93.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA RK LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INA ELISA DA SILVA FISS OAB - RS84909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Canarana (IMPETRADO)

Município de Canarana (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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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 a certidão de decurso de prazo 

retro.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000976-56.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos à parte requerida para que se manifeste nos autos, requerendo o 

que de direito, no prazo legal, tendo em vista a informação do óbito da 

parte autora, bem como para que a parte requerida compareça em cartório 

a fim de retirar o termo de guarda provisória nos termos da Decisão ID 

29123623.

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

Processo Número: 1000778-19.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE MOREIRA CRUVINEL OAB - GO37668 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. H. D. S. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000778-19.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): M. G. M. REU: DAVID HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA Vistos, 

Nomeio a advogada Dra. Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi, OAB/MT 

4.456, para representar os interesses do réu no presente processo, com 

honorários arbitrados ao final. Ciência ao réu e a patrona nomeada, com 

intimação para apresentar defesa ou medida que entender pertinente, nos 

termos da decisão de ID. 23812936. Cumpra-se Canarana, 27 de fevereiro 

de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000363-36.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENI SCHEPP WEIRICH (REU)

NELDO EGON WEIRICH (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao POLO PASSIVO para que se manifeste nos autos, requerendo o 

que de direito, no prazo legal, tendo em vista a apresentação de apelação 

(manifestação ID 29220292).

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001344-65.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR5792-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1001344-65.2019.8.11.0029. 

EMBARGANTE: JUNIOR DIEHL EMBARGADO: NORTOX SA Vistos, etc. A 

parte autora requereu os benefícios da gratuidade da justiça, o que foi 

indeferido, e, intimada a parte autora para que realizasse o pagamento das 

custas e despesas de ingresso, decorreu o prazo de 15 (quinze) dias 

sem a comprovação da quitação, não restando alternativa a esse juízo 

senão determinar o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO 

DA DISTRIBUIÇÃO, com fundamento no art. 290 do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios, eis que não foi 

perfectibilizada a relação processual, consoante entendimento do Eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA PLEITEADA NAS RAZÕES RECURSAIS – DEMONSTRAÇÃO DE 

SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – 

EFEITO DO BENEFÍCIO – EX NUNC – DECISÃO DETERMINANDO O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM 

JUDICIAL E PEDIDO DE DESISTÊNCIA – CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC) – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO 

PERFECTIBILIZADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS DESCABIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.Para a concessão dos benefícios da gratuidade 

da justiça cabe à pessoa física ou jurídica demonstrar não ter condições 

de suportar os encargos do processo.Quando os argumentos e 

documentos colacionados nos autos se mostram suficientes para 

demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, 

tal benefício deve ser deferido.O requerimento para a concessão da 

assistência judiciária gratuita formulado e deferido na seara recursal, 

possui efeito ex nunc, não atingindo atos pretéritos.Se o pedido de 

desistência da demanda é postulado antes da citação e dentro do prazo 

concedido pelo juiz para efetuar o pagamento das despesas iniciais, a 

DISTRIBUIÇÃO da ação deve ser CANCELADA, sendo descabida a 

condenação ao pagamento das CUSTAS. (TJMT - N.U 

1006806-18.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019) P.R.I.C. e, 

após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Canarana, 27 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000293-53.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ZERIAL PARIS (AUTOR(A))

DIRCE ZERIAL PARIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Autora(s) via DJE, na pessoa de seu Procurador, para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória Id. 29952797 no Juizo 

Deprecante e após comprovar nos autos a distribuição da Deprecata. 
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CANARANA, 09 de março de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000215-59.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE TERESINHA KUHN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu Procurador, para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão juntada sob Id. 23481158. 

Canarana, 9 de março de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001057-05.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE SUCATAS PREZOTTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO PARDAL OAB - SP134648 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) Requerido. Canarana, 9 de março de 2020. JESSICA BARAUNA 

FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-57.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR JOSE BROCH (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 24635718 

que não concedeu a liminar, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de 

conciliação designada para o dia 23/01/2020, às 15h50min, 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, 25 

de novembro de 2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues 

Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-03.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIFLAN DE MELO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000210-03.2019.8.11.0029. REQUERENTE: RAMIFLAN DE MELO 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Visto. Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, 

sendo suficientes para a solução da demanda as provas documentais já 

amealhadas aos autos, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, 

ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência passo a analisar o mérito. 

MÉRITO A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos 

cadastros e registros de inadimplentes. Alega que jamais contratou com a 

parte reclamada, nada justificando o encaminhamento do seu nome e CPF 

ao rol de consumidores inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, 

a parte reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legítima 

contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, posto 

que os documentos anexados (CONTRATO), acostado aos autos 

devidamente assinado pela parte reclamante, cuja assinatura, mesmo a 

olhos leigos, é idêntica às lançadas na procuração, e documentos 

pessoais, cujos valores não foram adimplidos, o que justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a 

parte reclamante pretende ser premiada com a condenação da parte 

reclamada em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má-fé 

da reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF 

da parte reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se 

exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a 

questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

tão almejada indenização por danos morais. Por fim, destaco que a 

imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já que, por 

injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela parte 

reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,0% (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), verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 16 de 

julho de 2019. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

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 - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))
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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: 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 - MT11065-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, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da Petição (ID 

29194747) e documentos, requererendo o que de direito. Canarana-MT, 09 

de março de 2020. Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010130-57.2011.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MARIA SOTT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO JOSE MARTINS PINTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEOVERAL FRANCISCO LOPES OAB - MT3549/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010130-57.2011.8.11.0029. EXEQUENTE: IRACEMA MARIA SOTT 

EXECUTADO: ADRIANO JOSE MARTINS PINTO Vistos. Chamo o feito à 

ordem. De fato, os autos foram remetidos à contadoria para realização de 

cálculo atualizado do valor da dívida, Id. 18836715. Com a nova conclusão, 

equivocadamente se determinou a intimação da parte autora da 

condenação em custas do processo. Diante disso, acolho o pedido de Id. 

22219398 e determino a intimação do Executado, na pessoa de seu 

Procurador, para que no prazo de 15 (quinze) dias, pague pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 

CANARANA, 05 de novembro de 2019. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-12.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA DA SILVA OAB - MT23939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar impugnação à 

contestação (ID 29898457). Canarana-MT, 09 de março de 2020. 

Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-36.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LOPES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AG - AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e 

face ao não cumprimento da missiva para citação do Promovido, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da nova data da audiência de tentativa de conciliação, redesignada 

para o dia 04/07/2019, às 13h50min(MT). Canarana-MT, 03 de maio de 

2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-33.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DANTAS DE SOUZA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ELIZA SCHUMANN KUTZNER OAB - MT24969/B-B 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA SOTT OAB - MT0016717A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADE INTERCLASSE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000154-33.2020.8.11.0029 POLO ATIVO:ELIANE DANTAS 

DE SOUZA MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA SOTT, 

DEBORA ELIZA SCHUMANN KUTZNER POLO PASSIVO: FACULDADE 

INTERCLASSE 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: 23/04/2020 

Hora: 14:50 , no endereço: Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - 

Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78000-000 . 9 

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: 1000581-98.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ROGERIO DOS SANTOS BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000581-98.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: F F DOS SANTOS FEITOSA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: SILVIO ROGERIO DOS SANTOS BATISTA 

Vistos. A parte exequente pleiteou requerendo a penhora online do 

crédito. O artigo 835 do Código de Processo Civil indica o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantia da execução. O artigo 

854, do Código de Processo Civil, torna perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

dos devedores, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de bens para 

garantia da execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora 

online, e em consequência, PROCEDA-SE pelo sistema BACENJUD, 

determinando o bloqueio online de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos. Realizado o bloqueio do 

numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora e depósito, e intime-se o 
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executado para, querendo, oferecer embargos no prazo legal. Em sendo 

infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, intime-se a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens 

passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia ou mera 

reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde já, o 

arquivamento dos autos até ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. 

Canarana/MT, 23 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-33.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DANTAS DE SOUZA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ELIZA SCHUMANN KUTZNER OAB - MT24969/B-B 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA SOTT OAB - MT0016717A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADE INTERCLASSE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000154-33.2020.8.11.0029. REQUERENTE: ELIANE DANTAS DE SOUZA 

MIRANDA REQUERIDO: FACULDADE INTERCLASSE LTDA Vistos, 

Inicialmente, RECEBO a presente inicial por preencher os requisitos legais 

preconizados nos artigos 319 e 320 do CPC/2015. Verifico que pretensão 

se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades 

da tutelas provisórias previstas no artigo 294 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. 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. Pois bem, 

para concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, 

necessário que estejam presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 

do CPC/2015, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). Entende-se como fumus boni iuris, um sinal ou indício de que o 

direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o periculum in mora 

resume-se pelo receio que a demora da decisão judicial cause um dano 

grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, frustrando por completo a 

apreciação ou execução da ação principal. Assim, juntamente com o 

fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito indispensável para a 

proposição de medidas com caráter urgente (medidas cautelares, 

antecipação de tutela). Partindo dessas premissas, vislumbro nos autos 

os elementos necessários à concessão da tutela provisória de urgência 

de natureza antecipada. Como bem salientado pela parte autora em sua 

inicial e documentos, esta logrou êxito em comprovar a conclusão do 

curso (ID 29995144), sendo que a presente tutela aproxima-se à tutela de 

evidência. Desnecessário maior ilação acerca da obrigatoriedade da 

instituição de ensino em fornecer a devida diplomação, não podendo reter 

por eventuais dívidas que existam pela parte autora, nesse sentido: 

DIREITO CIVIL. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR. INADIMPLEMENTO REITERADO NO PAGAMENTO DAS 

MENSALIDADES. LEI N° 9.870/1999. ENTENDIMENTO DO E. SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1 - A Lei n° 9.780/99 

proíbe que a instituição de ensino adote, na fluência do período letivo, 

medidas que prejudiquem o desempenho escolar do aluno, utilizando-se de 

métodos coercitivos unilaterais para o recebimento das mensalidades 

devidas em decorrência do contrato de prestação de serviços escolares. 

2 - O diploma legal mencionado, no entanto, não dá guarida à inadimplência 

e dispõe que, ao final do período letivo, seja o contrato anual ou semestral, 

dependendo da sistemática de ensino, é garantida à instituição de ensino a 

não-renovação da matrícula de aluno inadimplente. 3 - Inexistente 

ilegalidade na negativa de renovação da matrícula, não há dano moral a 

ser indenizado. Apelação Cível provida. (Acórdão 287944, 

20050110166950APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, , Revisor: 

CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2007, 

publicado no DJE: 16/4/2008. Pág.: 47) Nos termos do artigo 300, §3º do 

CPC, a concessão da referida tutela pleiteada traria maiores prejuízos do 

que seu indeferimento, visto que não há cognição suficiente para se aferir 

no presente momento o direito pleiteado.. Com efeito, revela-se 

indispensável o ingresso da parte ré na demanda a fim de se manifestar 

quanto aos termos da inicial. Neste sentido explicita Misael Montenegro 

Filho: “Na situação que envolve o fumus boni júris, que é um decréscimo 

da verossimilhança, e um decréscimo ainda maior do direito líquido e certo, 

percebemos que há possibilidade de que as alegações do autor sejam 

verdadeiras, mas algo ainda muito superficial, a reclamar ampla produção 

de provas, a serem colhidas no palco da ação principal. Não obstante a 

superficialidade da prova, e por um juízo de probabilidade, autoriza-se o 

deferimento da medida cautelar em favor do autor. Com as atenções 

voltadas para essas considerações preliminares, observamos que os 

institutos dizem respeito à qualidade e à profundidade da prova produzida 

pelo autor para ratificar a existência do seu direito”. Portanto, os 

argumentos do autor devem ser convincentes e pautados em provas que 

convençam o magistrado, mesmo que superficialmente, de que as 

alegações feitas por ele são verídicas e que possivelmente lhe trará 

prejuízo caso seu pleito não seja deferido, o que não ocorre no presente 

caso. Ante o exposto, neste estágio processual, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência em caráter antecipatório, pela ausência dos 

requisitos elencados na tutela de urgência, conforme acima 

fundamentada. PROCEDA a instituição de ensino a emissão do referido 

diploma no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, sob pena de 

implemento de medidas coercitivas. Designe-se audiência de 

CONCILIAÇÃO consoante pauta do Conciliador, observando-se o disposto 

no art. 334 do CPC. Cite-se e intime-se a parte Ré para comparecer à 

audiência designada. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) 

será contado a partir da realização da audiência (art. 335, inciso I, do 

CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Ficam 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 injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001867-92.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO UHDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001867-92.2019.8.11.0024. AUTOR(A): OSVALDO UHDE REU: 

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT Vistos, etc. Da análise da 

inicial e dos documentos que a acompanham, verifica-se que a parte 

autora veiculou pedido de concessão de justiça gratuita. Todavia, ao 

menos com base nos parcos elementos que compõem o feito, não é crível 

que não tenha condições de arcar com as custas processuais. Assim 

sendo, deve ser oportunizada à parte requerente a possibilidade de 

demonstrar a sua hipossuficiência. CONCLUSÃO Desta forma, nos termos 

do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, oportunizo à parte autora a 

comprovação da insuficiência de recursos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Decorrido o 
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prazo, tragam os autos conclusos. Certifique-se eventual silêncio. 

Chapada dos Guimarães/MT, 24 de junho de 2019. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002751-24.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES LEAL FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1002751-24.2019.8.11.0024. Parte Autora: FRANCISCO BORGES LEAL 

FILHO. Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos, etc. 

O STF reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo, a 

fim de que seja configurado o interesse de agir em ação judicial contra o 

INSS visando a obtenção de benefício previdenciário (Recurso 

Extraordinário 631.240-MG). Consta no referido acórdão: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas.” (STF, Tribunal 

Pleno, RE 631240/MG, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 

3/9/2014 – sem grifo no original) Assim, da análise da inicial e dos 

documentos que a acompanham, verifica-se não ter a autora postulado 

administrativamente, a concessão do benefício pretendido. Dessa forma, 

intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente nos autos cópia do indeferimento 

administrativo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, sob pena 

de extinção do feito por ausência de interesse processual. Certifique-se 

eventual silêncio. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 14 de fevereiro 

de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002765-08.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON TAVARES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1002765-08.2019.8.11.0024. AUTOR(A): WELLINGTON TAVARES DE 

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

O STF reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo, a 

fim de que seja configurado o interesse de agir em ação judicial contra o 

INSS visando a obtenção de benefício previdenciário (Recurso 

Extraordinário 631.240-MG). Consta no referido acórdão: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas.” (STF, Tribunal 

Pleno, RE 631240/MG, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 

3/9/2014 – sem grifo no original) Assim, da análise da inicial e dos 

documentos que a acompanham, verifica-se não ter a autora postulado 

administrativamente, a concessão do benefício pretendido. Sobretudo, 

considerando-se que, conforme comunicado de decisão de fl. 55, o pedido 

foi negado em razão do seu não comparecimento para a perícia 

administrativa. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos 

cópia do indeferimento administrativo de mérito, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC, sob pena de extinção do feito por ausência de 

interesse processual. Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se. Chapada 

dos Guimarães/MT, 14 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000198-67.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI JOSE DE LIMA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000198-67.2020.8.11.0024. AUTOR(A): AMAURI JOSE DE LIMA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Trata-se 

de ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por 

AMAURY JOSÉ DE LIMA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS. Analisando a inicial, observa-se que a ação foi 

proposta contra o INSS, autarquia federal, todavia, em razão da alteração 

legal acerca da competência delegada, em vigor a partir de 1º de janeiro 

de 2020, este juízo de Chapada dos Guimarães passou a ser 

incompetente para receber demandas previdenciárias da competência 

delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição da República. Neste 

sentido, a Lei n. 13.876/2019, em especial, o artigo 3º, dispõe: “Art. 3º O 

art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a 

seguinte redação: “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”. Deste modo, a Comarca 

de Chapada dos Guimarães já foi reconhecida como domínio da jurisdição 

federal neste aspecto, já que dentro do raio de 70 km de distância da sede 

da Justiça Federal, portanto, a competência absoluta para apreciar a 

presente ação é da Justiça Federal de Cuiabá-MT. Dessa forma, incide a 

previsão legal da lei supramencionada, que já entrou em vigor em 

1/01/2020 e, portanto, em razão da competência ser absoluta, esse juízo é 

incompetente para julgar a presente demanda. Logo, é manifesta a 

incompetência deste juízo para processar e julgar a demanda. Nesse 

sentido, tem reconhecido a jurisprudência: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

Nº 157.193 - MS (2018/0056194-3) RELATORA : MINISTRA NANCY 

ANDRIGHI SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE NAVIRAÍ - 

SJ/MS SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE NOVO 

MUNDO - MS INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INTERES. : LOURENCA MOREIRA ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO 

CARDOSO RAMOS - MS014572 JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - 

MS017288 ALEX FERNANDES DA SILVA - MS017429 CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DO 

INSS COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A 

competência funcional prevista nos arts. 512 e 516 do CPC/15 sede lugar 

em face da competência ratione personae prevista no art. 109, I, da CF/88. 

2.Conflito conhecido, declarando-se competente o juízo federal suscitante. 

DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência entre o JUÍZO 

FEDERAL DA 1A VARA DE NAVIRAÍ - SJ/MS, suscitante, e o JUÍZO DE 

DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE NOVO MUNDO - MS -, suscitado. Ação: 

Embargos à Execução opostos pelo Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS nos autos de cumprimento de sentença em ação de anulação 

de empréstimo consignado proposta por Lourença Moreira em face de 

ITAU BMG S/A. Manifestação do Juízo suscitado: declinou da competência 

nos termos do art. 109, I, da CF, tendo em vista que o embargante é o 

INSS. Manifestação do Juízo suscitante: suscitou o presente conflito de 

competência sob o fundamento de que o cumprimento de sentença deve 

ser processado perante o Juízo que formou o título executivo judicial. 

Parecer do MPF: da lavra da i. Subprocuradora-Geral da República, Dra. 
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Ana Maria Guerrero Guimarães, opinou pelo conhecimento do conflito, de 

modo a se declarar competente o Juízo suscitante. RELATADO O 

PROCESSO, DECIDO. Delimita-se a controvérsia em determinar o juízo 

competente para julgar embargos à execução opostos pelo INSS nos 

autos de cumprimento de sentença que tramita perante a Justiça Estadual. 

Essa Corte já sedimentou o entendimento de que a competência funcional 

sede lugar em face da competência ratione personae prevista no art. 109, 

I, da CF/88. Confira-se os seguintes julgados: "PROCESSUAL CIVIL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. 

COMPETÊNCIA VINCULADA À DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 800 DO CPC. 

CAUSA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE ENTIDADE FEDERAL NO 

PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTIGO 109, I, DA 

CF. 1. A ação cautelar preparatória deve ser ajuizada perante o juiz 

competente para conhecer da ação principal (CPC, art. 800). 2. A 

competência cível da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da 

Constituição, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no 

processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas 

autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, 

assistente ou opoente (art. 109, I, a). 3. Conflito conhecido para declarar 

competente a Justiça Estadual, a suscitada." (CC 73.614/BA, Rel. Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 

13/08/2007, p. 317) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. INGRESSO DA UNIÃO NO POLO ATIVO DA LIDE, COMO 

SUCESSORA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. 

COMPETÊNCIA RATIONAE PERSONAE. ART. 109, I, DA CF/88. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

365/STJ. PRECEDENTES. I. Cuida-se de Ação Reivindicatória, inicialmente 

proposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra Palestra 

Futebol Clube, que teria por objeto terreno estadual, anteriormente 

desapropriado de particular e supostamente esbulhado pelo réu. II. 

Ingressando no feito, como autora, a Ferrovia Paulista S/A - FEPASA, 

incorporada pela extinta RFFSA, que foi sucedida pela União, consoante o 

disposto no art. 2º da Lei 11.483, de 31/05/2007, a competência para 

processar e julgar o feito é da Justiça Federal, a teor do art. 109, I, da 

CF/88. III. No enfrentamento entre a competência funcional, prevista no art. 

575, II, do Código de Processo Civil, e a competência rationae personae, 

consubstanciada no art. 109, I, da Constituição Federal, prevalece a 

estabelecida em sede constitucional, de natureza absoluta. Precedentes 

do STJ. IV. Conforme a jurisprudência, "o ingresso da União no feito, na 

qualidade de sucessora da RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A, 

desloca a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, 

da, Constituição Federal (súmula 365/STJ). No confronto da competência 

funcional estabelecida pelo art. 575, II, do Código de Processo Civil, que 

determina a competência do juízo prolator da decisão em primeiro grau de 

jurisdição para a execução de seus julgados, e a competência ratione 

personae da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição 

Federal, deve prevalecer esta última, pois inserida em norma 

hierarquicamente superior"(STJ, EDcl no CC 83.326/SP, Rel. Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 

04/06/2010). No mesmo sentido: STJ, CC 33.111/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO 

DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJU de 23/06/2003. V. 

Incide, ainda, na espécie, o enunciado da Súmula 365 do Superior Tribunal 

de Justiça: "A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária 

Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda 

que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual". VI. Conflito 

conhecido, para declarar competente o Juízo Federal da 4ª Vara de São 

José do Rio Preto/SP, o suscitante. (CC 129.766/SP, Relatora Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/6/2014, DJe 

20/6/2014.) Assim, existindo ente federal na lide, é da competência da 

Justiça Federal o julgamento dos Embargos à Execução opostos pela 

autarquia federal. Forte nessas razões, CONHEÇO do conflito de 

competência para determinar a competência do JUÍZO FEDERAL DA 1A 

VARA DE NAVIRAÍ - SJ/MS, suscitante. Publique-se. Intime-se. Oficiem-se. 

Brasília, 26 de março de 2018. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ 

- CC: 157193 MS 2018/0056194-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Publicação: DJ 03/04/2018). CONCLUSÃO. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 3º da Lei n° 13.876/2020, declino a competência deste 

Juízo para processar e julgar o processo, em favor douto Juízo Federal da 

Seção Judiciária de Mato Grosso. Distribua-se perante uma das Varas 

competentes da Justiça Federal de Cuiabá-MT. Intime-se. Decorrido o 

prazo para a interposição de recurso, o que deverá ser devidamente 

certificado, remetam-se os presentes autos ao Juízo Federal da Seção 

Judiciária de Mato Grosso, em Cuiabá. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 2 de março de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002766-90.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1002766-90.2019.8.11.0024. AUTOR(A): ELZA PEREIRA DOS SANTOS 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. O Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 631.240/MG, reconheceu a 

necessidade de prévio requerimento administrativo, a fim de que seja 

configurado o interesse de agir em ação judicial contra o INSS visando a 

obtenção de benefício previdenciário, conforme ementa de acórdão abaixo 

transcrita. “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas.” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240/MG, relator Ministro 

Roberto Barroso, julgamento em 3/9/2014 – sem grifo no original) Dessa 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresente nos autos cópia de indeferimento 

administrativo contemporâneo à presente data, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC, sob pena de extinção do feito por ausência de 

interesse processual. Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se. Chapada 

dos Guimarães/MT, 5 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002774-67.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIA ROSA CARVALHO FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002774-67.2019.8.11.0024. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: OTACILIA 

ROSA CARVALHO FERREIRA REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos, etc. Trata-se de ação para concessão de benefício 

previdenciário ajuizada por OTACÍLIA ROSA CARVALHO FERREIRA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. 

Analisando a inicial, observa-se que a ação foi proposta contra o INSS, 

autarquia federal, todavia, em razão da alteração legal acerca da 

competência delegada, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, este 

juízo de Chapada dos Guimarães passou a ser incompetente para receber 

demandas previdenciárias da competência delegada prevista no art. 109, 

§3º, da Constituição da República. Neste sentido, a Lei n. 13.876/2019, em 

especial, o artigo 3º, dispõe: “Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: “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”. Deste modo, a Comarca de Chapada dos Guimarães já foi 

reconhecida como domínio da jurisdição federal neste aspecto, já que 

dentro do raio de 70 km de distância da sede da Justiça Federal, portanto, 

a competência absoluta para apreciar a presente ação é da Justiça 
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Federal de Cuiabá-MT. Dessa forma, incide a previsão legal da lei 

supramencionada, que já entrou em vigor em 1/01/2020 e, portanto, em 

razão da competência ser absoluta, esse juízo é incompetente para julgar 

a presente demanda. Convém assinalar que a inicial foi protocolada em 

19.12.2019, às 17h19min, momento em que este juízo já estava em 

recesso forense, de maneira que não pode ser considerada para fim de 

vigência da regra anterior de competência. Logo, é manifesta a 

incompetência deste juízo para processar e julgar a demanda. Nesse 

sentido, tem reconhecido a jurisprudência: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

Nº 157.193 - MS (2018/0056194-3) RELATORA : MINISTRA NANCY 

ANDRIGHI SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE NAVIRAÍ - 

SJ/MS SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE NOVO 

MUNDO - MS INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INTERES. : LOURENCA MOREIRA ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO 

CARDOSO RAMOS - MS014572 JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - 

MS017288 ALEX FERNANDES DA SILVA - MS017429 CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DO 

INSS COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A 

competência funcional prevista nos arts. 512 e 516 do CPC/15 sede lugar 

em face da competência ratione personae prevista no art. 109, I, da CF/88. 

2.Conflito conhecido, declarando-se competente o juízo federal suscitante. 

DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência entre o JUÍZO 

FEDERAL DA 1A VARA DE NAVIRAÍ - SJ/MS, suscitante, e o JUÍZO DE 

DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE NOVO MUNDO - MS -, suscitado. Ação: 

Embargos à Execução opostos pelo Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS nos autos de cumprimento de sentença em ação de anulação 

de empréstimo consignado proposta por Lourença Moreira em face de 

ITAU BMG S/A. Manifestação do Juízo suscitado: declinou da competência 

nos termos do art. 109, I, da CF, tendo em vista que o embargante é o 

INSS. Manifestação do Juízo suscitante: suscitou o presente conflito de 

competência sob o fundamento de que o cumprimento de sentença deve 

ser processado perante o Juízo que formou o título executivo judicial. 

Parecer do MPF: da lavra da i. Subprocuradora-Geral da República, Dra. 

Ana Maria Guerrero Guimarães, opinou pelo conhecimento do conflito, de 

modo a se declarar competente o Juízo suscitante. RELATADO O 

PROCESSO, DECIDO. Delimita-se a controvérsia em determinar o juízo 

competente para julgar embargos à execução opostos pelo INSS nos 

autos de cumprimento de sentença que tramita perante a Justiça Estadual. 

Essa Corte já sedimentou o entendimento de que a competência funcional 

sede lugar em face da competência ratione personae prevista no art. 109, 

I, da CF/88. Confira-se os seguintes julgados: "PROCESSUAL CIVIL. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. 

COMPETÊNCIA VINCULADA À DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 800 DO CPC. 

CAUSA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE ENTIDADE FEDERAL NO 

PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTIGO 109, I, DA 

CF. 1. A ação cautelar preparatória deve ser ajuizada perante o juiz 

competente para conhecer da ação principal (CPC, art. 800). 2. A 

competência cível da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da 

Constituição, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no 

processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas 

autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, 

assistente ou opoente (art. 109, I, a). 3. Conflito conhecido para declarar 

competente a Justiça Estadual, a suscitada." (CC 73.614/BA, Rel. Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 

13/08/2007, p. 317) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. INGRESSO DA UNIÃO NO POLO ATIVO DA LIDE, COMO 

SUCESSORA DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. 

COMPETÊNCIA RATIONAE PERSONAE. ART. 109, I, DA CF/88. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

365/STJ. PRECEDENTES. I. Cuida-se de Ação Reivindicatória, inicialmente 

proposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra Palestra 

Futebol Clube, que teria por objeto terreno estadual, anteriormente 

desapropriado de particular e supostamente esbulhado pelo réu. II. 

Ingressando no feito, como autora, a Ferrovia Paulista S/A - FEPASA, 

incorporada pela extinta RFFSA, que foi sucedida pela União, consoante o 

disposto no art. 2º da Lei 11.483, de 31/05/2007, a competência para 

processar e julgar o feito é da Justiça Federal, a teor do art. 109, I, da 

CF/88. III. No enfrentamento entre a competência funcional, prevista no art. 

575, II, do Código de Processo Civil, e a competência rationae personae, 

consubstanciada no art. 109, I, da Constituição Federal, prevalece a 

estabelecida em sede constitucional, de natureza absoluta. Precedentes 

do STJ. IV. Conforme a jurisprudência, "o ingresso da União no feito, na 

qualidade de sucessora da RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A, 

desloca a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, 

da, Constituição Federal (súmula 365/STJ). No confronto da competência 

funcional estabelecida pelo art. 575, II, do Código de Processo Civil, que 

determina a competência do juízo prolator da decisão em primeiro grau de 

jurisdição para a execução de seus julgados, e a competência ratione 

personae da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição 

Federal, deve prevalecer esta última, pois inserida em norma 

hierarquicamente superior"(STJ, EDcl no CC 83.326/SP, Rel. Ministra 

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 

04/06/2010). No mesmo sentido: STJ, CC 33.111/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO 

DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJU de 23/06/2003. V. 

Incide, ainda, na espécie, o enunciado da Súmula 365 do Superior Tribunal 

de Justiça: "A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária 

Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda 

que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual". VI. Conflito 

conhecido, para declarar competente o Juízo Federal da 4ª Vara de São 

José do Rio Preto/SP, o suscitante. (CC 129.766/SP, Relatora Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/6/2014, DJe 

20/6/2014.) Assim, existindo ente federal na lide, é da competência da 

Justiça Federal o julgamento dos Embargos à Execução opostos pela 

autarquia federal. Forte nessas razões, CONHEÇO do conflito de 

competência para determinar a competência do JUÍZO FEDERAL DA 1A 

VARA DE NAVIRAÍ - SJ/MS, suscitante. Publique-se. Intime-se. Oficiem-se. 

Brasília, 26 de março de 2018. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ 

- CC: 157193 MS 2018/0056194-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Publicação: DJ 03/04/2018). CONCLUSÃO. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 3º da Lei n° 13.876/2020, declino a competência deste 

Juízo para processar e julgar o processo, em favor douto Juízo Federal da 

Seção Judiciária de Mato Grosso. Distribua-se perante uma das Varas 

competentes da Justiça Federal de Cuiabá-MT. Intime-se. Decorrido o 

prazo para a interposição de recurso, o que deverá ser devidamente 

certificado, remetam-se os presentes autos ao Juízo Federal da Seção 

Judiciária de Mato Grosso, em Cuiabá. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002769-45.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MARIANA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1002769-45.2019.8.11.0024. AUTOR(A): JULIA MARIANA DA COSTA 

REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos, etc. O Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 631.240/MG, reconheceu a 

necessidade de prévio requerimento administrativo, a fim de que seja 

configurado o interesse de agir em ação judicial contra o INSS visando a 

obtenção de benefício previdenciário, conforme ementa de acórdão abaixo 

transcrita. “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas.” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240/MG, relator Ministro 

Roberto Barroso, julgamento em 3/9/2014 – sem grifo no original) Dessa 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresente nos autos cópia de indeferimento 

administrativo contemporâneo à presente data, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC, sob pena de extinção do feito por ausência de 

interesse processual. Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se. Chapada 

dos Guimarães/MT, 14 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 296 de 574



Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002573-75.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1002573-75.2019.8.11.0024. AUTOR(A): LUCAS BATISTA DE ALMEIDA 

REU: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Vistos, etc. O 

Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 631.240/MG, 

reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo, a fim de 

que seja configurado o interesse de agir em ação judicial contra o INSS 

visando a obtenção de benefício previdenciário, conforme ementa de 

acórdão abaixo transcrita. “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM 

AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas.” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240/MG, relator 

Ministro Roberto Barroso, julgamento em 3/9/2014 – sem grifo no original) 

Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente nos autos cópia de 

indeferimento administrativo contemporâneo à presente data, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC, sob pena de extinção do feito por 

ausência de interesse processual. Ressalto que o motivo do indeferimento 

administrativo ocorreu em razão do não comparecimento à perícia médica, 

conforme certidão de fl. 34, de maneira que não pode ser considerado 

como prévio requerimento administrativo. Certifique-se eventual silêncio. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002593-66.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1002593-66.2019.8.11.0024. AUTOR(A): MARIA DE LOURDES 

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

O STF reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo, a 

fim de que seja configurado o interesse de agir em ação judicial contra o 

INSS visando a obtenção de benefício previdenciário (Recurso 

Extraordinário 631.240-MG). Consta no referido acórdão: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas.” (STF, Tribunal 

Pleno, RE 631240/MG, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 

3/9/2014 – sem grifo no original) Assim, da análise da inicial e dos 

documentos que a acompanham, verifica-se não ter o autor postulado 

administrativamente, perante a autarquia demandada, a concessão do 

benefício pretendido com a demanda. Dessa forma, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente nos autos cópia do indeferimento administrativo, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, sob pena de extinção do 

feito. Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 14 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002112-06.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINA NASCIMENTO DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1002112-06.2019.8.11.0024. AUTOR(A): ANTONINA NASCIMENTO DA 

MATA REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos, etc. O STF 

reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo, a fim de 

que seja configurado o interesse de agir em ação judicial contra o INSS 

visando a obtenção de benefício previdenciário (Recurso Extraordinário 

631.240-MG). Consta no referido acórdão: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas.” (STF, Tribunal 

Pleno, RE 631240/MG, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 

3/9/2014 – sem grifo no original) Assim, da análise da inicial e dos 

documentos que a acompanham, verifica-se não ter o autor postulado 

administrativamente, perante a autarquia demandada, a concessão do 

benefício pretendido com a demanda. Dessa forma, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente nos autos cópia do indeferimento administrativo, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, sob pena de extinção do 

feito. Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 14 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002372-83.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MARIA PEREIRA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1002372-83.2019.8.11.0024. AUTOR(A): LUCIMAR MARIA PEREIRA REIS 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. O STF 

reconheceu a necessidade de prévio requerimento administrativo, a fim de 

que seja configurado o interesse de agir em ação judicial contra o INSS 

visando a obtenção de benefício previdenciário (Recurso Extraordinário 

631.240-MG). Consta no referido acórdão: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas.” (STF, Tribunal 

Pleno, RE 631240/MG, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 
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3/9/2014 – sem grifo no original) Assim, da análise da inicial e dos 

documentos que a acompanham, verifica-se não ter o autor postulado 

administrativamente, perante a autarquia demandada, a concessão do 

benefício pretendido com a demanda. Dessa forma, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente nos autos cópia do indeferimento administrativo, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, sob pena de extinção do 

feito. Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 14 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000207-29.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU LUIZ DA SILVA (REU)

 

1000207-29.2020.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado de constatação, devendo o depósito da 

diligência ser realizado por meio de Guia de Diligência, obtida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - 

emissão de guia de diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o 

respectivo comprovante.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001245-47.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO Número do Processo: 1001286.14.2018.8.11.0024 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: 

Lucimara da Silva Araujo Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro 

Social Data e horário: quarta-feira, 28 de agosto de 2019, 17h00min. 

PRESENTES Juiz : Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior Requerente: 

Lucimara da Silva Araujo Advogada: Silas Lino de Oliveira Testemunha: 

Gerçon Paulino Alves e Eduarda Pedroso da Cruz AUSENTE Requerido: 

INSS – Instituto Nacional de Seguro Social OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência e feito o pregão, constatou-se a presença das partes acima 

mencionadas. Feitas as advertências dos artigos 520, 521 e 522 da 

CNGC, a(s) oitiva(s) foi(ram) tomada(s) em termo(s) apartado(s), 

gravada(s) em vídeo e áudio na forma do artigo 367, §5º, do CPC. 

DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. I. Diante da ausência do 

INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 362, §2°, do CPC, 

dispenso as provas por ele requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. 

Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, venham os autos 

conclusos para sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação 

de nulidade, saem os presentes intimados. V. Cumpra-se. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Léia Albonete de Oliveira, estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito Lucimara da Silva Araújo Requerente 

Silas Lino de Oliveira Advogado

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001286-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e 

Julgamento Número do Processo: 1001286.14.2018.8.11.0024 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: 

Lucimara da Silva Araujo Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro 

Social Data e horário: quarta-feira, 28 de agosto de 2019, 17h00min. 

PRESENTES Juiz : Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior Requerente: 

Lucimara da Silva Araujo Advogada: Silas Lino de Oliveira Testemunha: 

Gerçon Paulino Alves e Eduarda Pedroso da Cruz AUSENTE Requerido: 

INSS – Instituto Nacional de Seguro Social OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência e feito o pregão, constatou-se a presença das partes acima 

mencionadas. Feitas as advertências dos artigos 520, 521 e 522 da 

CNGC, a(s) oitiva(s) foi(ram) tomada(s) em termo(s) apartado(s), 

gravada(s) em vídeo e áudio na forma do artigo 367, §5º, do CPC. 

DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. I. Diante da ausência do 

INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 362, §2°, do CPC, 

dispenso as provas por ele requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. 

Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, venham os autos 

conclusos para sentença. III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação 

de nulidade, saem os presentes intimados. V. Cumpra-se. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Léia Albonete de Oliveira, estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001249-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FILINTO MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e 

Julgamento Número do Processo: 1001249-84.2018.8.11.0024 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: Filinto 

Moreira da Silva Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social Data 

e horário: quarta-feira, 28 de agosto de 2019, 14h30min. PRESENTES Juiz : 

Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior Requerente: Filinto Moreira da Silva 

Advogada: Darci Melo Moreira Testemunha: Almiro Paulo Santana e Virgilio 

Bomdespacho da Silva AUSENTE Requerido: INSS – Instituto Nacional de 

Seguro Social OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e feito o pregão, 

constatou-se a presença das partes acima mencionadas. Feitas as 

advertências dos artigos 520, 521 e 522 da CNGC, a(s) oitiva(s) foi(ram) 

tomada(s) em termo(s) apartado(s), gravada(s) em vídeo e áudio na forma 

do artigo 367, §5º, do CPC. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi decidido: 

Vistos. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos 

termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. III. 

Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. V. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Léia Albonete de Oliveira, estagiária, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001327-78.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOIL DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 
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JUDICIAL)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e 

Julgamento Número do Processo: 1001327-78.2018.8.11.0024 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: Joil de 

Oliveira Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social Data e 

horário: terça-feira, 10 de Setembro de 2019, 14h00min. PRESENTES Juiz : 

Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior Requerente: Joil de Oliveira 

Advogado(a): Diego Reis Carmona Testemunha(s): Maria Helena Caetano 

dos Reis, Mauro Antonio de Araujo AUSENTE Requerido: INSS – Instituto 

Nacional de Seguro Social OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e feito o 

pregão, constatou-se a presença das partes acima mencionadas. Feitas 

as advertências dos artigos 520, 521 e 522 da CNGC, a(s) oitiva(s) 

foi(ram) tomada(s) em termo(s) apartado(s), gravada(s) em vídeo e áudio 

na forma do artigo 367, §5º, do CPC. O advogado requer prazo para a 

juntada de substabelecimento e dispensa as demais testemunhas. 

DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. I. Defiro prazo de 5 dias 

para a juntada de substabelecimento e homologo a desistência das demais 

testemunhas. II. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. IV. Intime-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. VI. Cumpra-se. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Léia Albonete de Oliveira, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito Joil de Oliveira Requerente Diego Reis 

Carmona Advogado

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001206-50.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GEYDA NASSAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e 

Julgamento Número do Processo: 1001206-50.2018.8.11.0024 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: Geyda 

Nassar Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social Data e 

horário: terça-feira, 03 de Setembro de 2019, 16h30min. PRESENTES Juiz : 

Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior Requerente: Geyda Nassar 

Advogado(a): Fabricio Guimarães dos Santos Testemunha(s): Evandro 

Costa Rodrigues e Rosilda Pereira Nunes Santos AUSENTE Requerido: 

INSS – Instituto Nacional de Seguro Social OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência e feito o pregão, constatou-se a presença das partes acima 

mencionadas. Feitas as advertências dos artigos 520, 521 e 522 da 

CNGC, a(s) oitiva(s) foi(ram) tomada(s) em termo(s) apartado(s), 

gravada(s) em vídeo e áudio na forma do artigo 367, §5º, do CPC. 

DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. I. Diante da ausência do 

INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 362, §2°, do CPC, 

dispenso as provas por ele requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. 

Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, venham os autos 

conclusos para sentença. III. Intime-se. IV. Inexistindo qualquer alegação 

de nulidade, saem os presentes intimados. V. Cumpra-se. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Léia Albonete de Oliveira, estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito Geyda Nassar Requerente Fabricio 

Guimarães dos Santos Advogado

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001287-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE REIS DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e 

Julgamento Número do Processo: 1001287-96.2018.8.11.0024 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: Odete 

Reis de Castro Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social Data 

e horário: terça-feira, 03 de Setembro de 2019, 17h30min. PRESENTES 

Juiz : Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior Requerente: Odete Reis de 

Castro Advogado(a): Silas Lino de Oliveira Testemunha(s): Gerçon Paulino 

Alves e Deodato da Silva Lara AUSENTE Requerido: INSS – Instituto 

Nacional de Seguro Social OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e feito o 

pregão, constatou-se a presença das partes acima mencionadas. Feitas 

as advertências dos artigos 520, 521 e 522 da CNGC, a(s) oitiva(s) 

foi(ram) tomada(s) em termo(s) apartado(s), gravada(s) em vídeo e áudio 

na forma do artigo 367, §5º, do CPC. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi 

decidido: Vistos. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente 

intimado, nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intime-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. V. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Léia Albonete de Oliveira, estagiária, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito Odete Reis de Castro Requerente Silas Lino de Oliveira Advogado

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001223-86.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIA CONCEICAO DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e 

Julgamento Número do Processo: 1001223-86.2018.8.11.0024 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: Otilia 

Conceição de Brito Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social 

Data e horário: terça-feira, 03 de Setembro de 2019, 15h30min. 

PRESENTES Juiz : Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior Requerente: Otilia 

Conceição de Brito Advogado(a): Silas Lino de Oliveira Informante: Jovina 

Maria Pinho de Almeida Testemunha: Maria Batista Moreira da Silva 

AUSENTE Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e feito o pregão, constatou-se a 

presença das partes acima mencionadas. Feitas as advertências dos 

artigos 520, 521 e 522 da CNGC, a(s) oitiva(s) foi(ram) tomada(s) em 

termo(s) apartado(s), gravada(s) em vídeo e áudio na forma do artigo 367, 

§5º, do CPC. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. I. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. III. 

Intime-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. V. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Léia Albonete de Oliveira, estagiária, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito Otilia Conceição de Brito Requerente Silas Lino de Oliveira 

Advogado

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001307-87.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE LARANJEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e 

Julgamento Número do Processo: 1001307-87.2018.8.11.0024 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: Alice 

Laranjeira de Souza Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social 

Data e horário: terça-feira, 03 de Setembro de 2019, 14h30min. 

PRESENTES Juiz : Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior Requerente: Alice 

Laranjeira de Souza Advogado(a): Leonardo Ferreira da Silva 

Testemunha(s): Pedro Rodrigues dos Santos e Carmelita Queiroz 

AUSENTE Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e feito o pregão, constatou-se a 

presença das partes acima mencionadas. Feitas as advertências dos 

artigos 520, 521 e 522 da CNGC, a(s) oitiva(s) foi(ram) tomada(s) em 

termo(s) apartado(s), gravada(s) em vídeo e áudio na forma do artigo 367, 

§5º, do CPC. O advogado dispensou as demais testemunhas. 

DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. I. Homologo a 

desistência das demais testemunhas. II. Diante da ausência do INSS 

embora devidamente intimado, nos termos do art. 362, §2°, do CPC, 

dispenso as provas por ele requeridas, prosseguindo-se na instrução. III. 

Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, venham os autos 

conclusos para sentença. IV. Intime-se. V. Inexistindo qualquer alegação 

de nulidade, saem os presentes intimados. VI. Cumpra-se. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Léia Albonete de Oliveira, estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito Alice Laranjeira de Souza 

Requerente Leonardo Ferreira da Silva Advogado

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000420-06.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO BERTILDO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Outros Interessados:

AGRIPINO DA SILVA (TESTEMUNHA)

SALVADOR FERREIRA DE ARRUDA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e 

Julgamento Número do Processo: 1000420-06.2018.8.11.0024 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: 

Valdevino Bertildo de França Requerido: INSS – Instituto Nacional de 

Seguro Social Data e horário: terça-feira, 03 de Setembro de 2019, 

13h30min. PRESENTES Juiz : Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Requerente: Valdevino Bertildo de França Advogado(a): Silas Lino de 

Oliveira Testemunha(s): Agripino da Silva e Salvador Ferreira de Arruda 

AUSENTE Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e feito o pregão, constatou-se a 

presença das partes acima mencionadas. Feitas as advertências dos 

artigos 520, 521 e 522 da CNGC, a(s) oitiva(s) foi(ram) tomada(s) em 

termo(s) apartado(s), gravada(s) em vídeo e áudio na forma do artigo 367, 

§5º, do CPC. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. I. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. III. 

Intime-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. V. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Léia Albonete de Oliveira, estagiária, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito Valdevino Bertildo de França Requerente Silas Lino de Oliveira 

Advogado

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000949-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e 

Julgamento Número do Processo: 1000949-25.2018.8.11.0024 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: Maria 

Dias da Silva Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social Data e 

horário: terça-feira, 03 de Setembro de 2019, 14h00min. PRESENTES Juiz : 

Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior Requerente: Maria Dias da Silva 

Advogado(a): Silas Lino de Oliveira Testemunha(s): Manoel Leandro 

Nunes da Silva Junior e Romilda Silva Guarin de Menezes AUSENTE 

Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social OCORRÊNCIAS 

Aberta a audiência e feito o pregão, constatou-se a presença das partes 

acima mencionadas. Feitas as advertências dos artigos 520, 521 e 522 da 

CNGC, a(s) oitiva(s) foi(ram) tomada(s) em termo(s) apartado(s), 

gravada(s) em vídeo e áudio na forma do artigo 367, §5º, do CPC. 

DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. I. Diante da ausência do 

INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 362, §2°, do CPC, 

dispenso as provas por ele requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. 

Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, venham os autos 

conclusos para sentença. III. Intime-se. IV. Inexistindo qualquer alegação 

de nulidade, saem os presentes intimados. V. Cumpra-se. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Léia Albonete de Oliveira, estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito Maria Dias da Silva Requerente Silas 

Lino de Oliveira Advogado

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001191-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CARMO SILVA CALDAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e 

Julgamento Número do Processo: 1001191-81.2018.8.11.0024 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: Marina 

Carmo Silva Caldas Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social 

Data e horário: terça-feira, 03 de Setembro de 2019, 14h00min. 

PRESENTES Juiz : Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior Requerente: Marina 

Carmo Silva Caldas Advogado(a): João Paulo Carvalho Feitosa 

Testemunha(s): Sebastião Lemes, Jovino Joaquim Alves e Neide Maria de 

Amorim AUSENTE Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e feito o pregão, constatou-se a 

presença das partes acima mencionadas. Feitas as advertências dos 

artigos 520, 521 e 522 da CNGC, a(s) oitiva(s) foi(ram) tomada(s) em 

termo(s) apartado(s), gravada(s) em vídeo e áudio na forma do artigo 367, 

§5º, do CPC. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. I. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. III. 

Intime-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 
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presentes intimados. V. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Léia Albonete de Oliveira, estagiária, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito Marina Carmo Silva Caldas Requerente Leonardo Ferreira da Silva 

Advogado

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000511-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRENEU DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e 

Julgamento Número do Processo: 1000511-96.2018.8.11.0024 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: Irineu da 

Costa e Silva Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social Data e 

horário: terça-feira, 03 de Setembro de 2019, 17h00min. PRESENTES Juiz : 

Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior Requerente: Irineu da Costa e Silva 

Advogado(a): Silas Lino de Oliveira Testemunha(s): Maria Anacleta 

Mamoré da Mata Silva Informante: Marcelo Alex de Oliveira Carnelos 

AUSENTE Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e feito o pregão, constatou-se a 

presença das partes acima mencionadas. Feitas as advertências dos 

artigos 520, 521 e 522 da CNGC, a(s) oitiva(s) foi(ram) tomada(s) em 

termo(s) apartado(s), gravada(s) em vídeo e áudio na forma do artigo 367, 

§5º, do CPC. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. I. Diante 

da ausência do INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 

362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele requeridas, 

prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a instrução, 

alegações remissivas, venham os autos conclusos para sentença. III. 

Intime-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. V. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Léia Albonete de Oliveira, estagiária, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito Irineu da Costa e Silva Requerente Silas Lino de Oliveira Advogado

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000562-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE FATIMA POLIZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e 

Julgamento Número do Processo: 1000562-10.2018.8.11.0024 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: Celia de 

Fatima Polizer Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social Data e 

horário: terça-feira, 10 de Setembro de 2019, 13h30min. PRESENTES Juiz : 

Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior Requerente: Celia de Fatima Polizer 

Advogado(a): Darci Melo Moreira Informante(s): Gloria Lopes de Souza 

Costa e Josue Pacheco dos Reis Testemunha(s): Paulo Ferrari da Rocha 

AUSENTE Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e feito o pregão, constatou-se a 

presença das partes acima mencionadas. Feitas as advertências dos 

artigos 520, 521 e 522 da CNGC, a(s) oitiva(s) foi(ram) tomada(s) em 

termo(s) apartado(s), gravada(s) em vídeo e áudio na forma do artigo 367, 

§5º, do CPC. A advogada requer a substituição das testemunhas. 

DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. I. Defiro a substituição 

das testemunhas. II. Diante da ausência do INSS embora devidamente 

intimado, nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. III. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. IV. Intime-se. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. VI. Cumpra-se. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Léia Albonete de Oliveira, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito Celia de Fatima Polizer Requerente Darci Melo 

Moreira Advogada

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000009-26.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e 

Julgamento Número do Processo: 1000009-26-2019.8.11.0024 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: 

Fernanda da Silva Oliveira Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro 

Social Data e horário: terça-feira, 10 de Setembro de 2019, 15h00min. 

PRESENTES Juiz : Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior Requerente: 

Fernanda da Silva Oliveira Advogado(a): Silas Lino de Oliveira 

Testemunha(s): Evanil Alves dos Anjos e Graziela Betania Gentil AUSENTE 

Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social OCORRÊNCIAS 

Aberta a audiência e feito o pregão, constatou-se a presença das partes 

acima mencionadas. Feitas as advertências dos artigos 520, 521 e 522 da 

CNGC, a(s) oitiva(s) foi(ram) tomada(s) em termo(s) apartado(s), 

gravada(s) em vídeo e áudio na forma do artigo 367, §5º, do CPC. 

DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. I. Diante da ausência do 

INSS embora devidamente intimado, nos termos do art. 362, §2°, do CPC, 

dispenso as provas por ele requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. 

Declaro encerrada a instrução, alegações remissivas, venham os autos 

conclusos para sentença. III. Intime-se. IV. Inexistindo qualquer alegação 

de nulidade, saem os presentes intimados. V. Cumpra-se. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Léia Albonete de Oliveira, estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito Fernanda da Silva Oliveira 

Requerente Silas Lino de Oliveira Advogado

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-11.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DORENI VIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e 

Julgamento Número do Processo: 1000010-11-2019.8.11.0024 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: Doreni 

Viana da Silva Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social Data 

e horário: terça-feira, 10 de Setembro de 2019, 14h30min. PRESENTES 

Juiz : Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior Requerente: Doreni Viana da 

Silva Advogado(a): Silas Lino de Oliveira Testemunha(s): Catarino Honorio 

de Souza e José Gomes de Amorim AUSENTE Requerido: INSS – Instituto 

Nacional de Seguro Social OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e feito o 

pregão, constatou-se a presença das partes acima mencionadas. Feitas 

as advertências dos artigos 520, 521 e 522 da CNGC, a(s) oitiva(s) 

foi(ram) tomada(s) em termo(s) apartado(s), gravada(s) em vídeo e áudio 

na forma do artigo 367, §5º, do CPC. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi 

decidido: Vistos. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente 

intimado, nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 
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requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intime-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. V. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Léia Albonete de Oliveira, estagiária, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito Doreni Viana da Silva Requerente Silas Lino de Oliveira Advogado

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000110-63.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

YVONE COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES TERMO DE AUDIÊNCIA DE Instrução e 

Julgamento Número do Processo: 1000110-63-2019.8.11.0024 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: Yvone 

Coelho da Silva Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social Data 

e horário: terça-feira, 10 de Setembro de 2019, 15h30min. PRESENTES 

Juiz : Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior Requerente: Yvone Coelho da 

Silva Advogado(a): Keywaldo Vieira do Nascimento Testemunha(s): Jorge 

de Ramos e Oscalina Pires de Souza AUSENTE Requerido: INSS – Instituto 

Nacional de Seguro Social OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e feito o 

pregão, constatou-se a presença das partes acima mencionadas. Feitas 

as advertências dos artigos 520, 521 e 522 da CNGC, a(s) oitiva(s) 

foi(ram) tomada(s) em termo(s) apartado(s), gravada(s) em vídeo e áudio 

na forma do artigo 367, §5º, do CPC. DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi 

decidido: Vistos. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente 

intimado, nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença. III. Intime-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. V. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Léia Albonete de Oliveira, estagiária, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito Yvone Coelho da Silva Requerente Keywaldo Vieira do Nascimento 

Advogado

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-46.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA RODRIGUES VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000180-46.2020.8.11.0024. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: JUSSARA RODRIGUES VIEIRA Vistos, etc. I. Nota-se da 

inicial e dos documentos que a acompanham não terem sido recolhidos os 

valores das custas processuais, tampouco há pedido de justiça gratuita. 

Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio do advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos comprovante 

de recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial, em razão do cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de 

Processo Civil). II. Advirto ao autor a necessidade de vinculação da 

referida guia aos presentes autos, conforme determina o art. 2°, ‘caput’, 

do Provimento n° 22/2016-CGJ. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000081-76.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEWLIZOMAR JADER REIS (REQUERIDO)

 

1000081-76.2020.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado, devendo o depósito da diligência ser realizado 

por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002262-84.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BARBOSA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LYS MARISA GONCALVES OAB - MT14830/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA AKEMI D AMORIM (REU)

VICTOR HUGO SUEZAWA CAPELAO (INVENTARIANTE)

SYLVANIA HIBARI NISHIMURA (REU)

DEUSANI HARUE D AMORIM CAPELAO (REU)

ANGELICA THYEMI D AMORIM (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para a AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

REDESIGNADA PARA 13/04/2020 às 15:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1041355-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE CAMPOS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS OAB - MT23780/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FRANCISCO PEREIRA (REU)

 

1041355-03.2019.8.11.0041 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado, devendo o depósito da diligência ser realizado 

por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1001076-26.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO VIALLE OAB - PR05965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMIRSON DA MOTTA FORTES (REQUERIDO)

JOSE BRAZ TURINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que sejam 

intimadas as partes para comparecimento à AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

REDESIGNADA PARA 06/04/2020 às 14:30 a ser realizada no CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000948-40.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar as 

partes para a audiência de instrução e julgamento, redesignada para o dia 

07/07/2020, às 14:00 horas.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002262-84.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BARBOSA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LYS MARISA GONCALVES OAB - MT14830/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA AKEMI D AMORIM (REU)

VICTOR HUGO SUEZAWA CAPELAO (INVENTARIANTE)

SYLVANIA HIBARI NISHIMURA (REU)

DEUSANI HARUE D AMORIM CAPELAO (REU)

ANGELICA THYEMI D AMORIM (REU)

Outros Interessados:

CLAUDIO DE SOUZA NEVES (CONFINANTES)

MARIA TERESINHA DELLAGRAVE (CONFINANTES)

MARIA DE FATIMA BARBOSA COELHO (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 1ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

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

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR PROCESSO n. 

1002262-84.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

DE FATIMA BARBOSA COELHO Endereço: AVENIDA JOÃO EUGÊNIO 

GONÇALVES PINHEIRO, 300, CASA 49, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-308 POLO PASSIVO: Nome: FLAVIA AKEMI D AMORIM E OUTROS 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, 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: 

A requerente é legítima possuidora do imóvel situado no lote nº 09, quadra 

001 do Loteamento Vista Alegre, no Município de Chapada dos 

Guimarães/MT. Desde agosto do ano de 2005, quando uma queimada 

invadiu o terreno acima descrito, o qual estava abandonado e com 

vegetação alta (mato) propícia para fogo e bichos, e, na ocasião a 

queimada atingiu a janela de sua casa – no terreno vizinho, que a 

requerente tomou para si o referido imóvel iniciando a sua posse e 

procedendo aos cuidados básicos como limpeza, corte dos matos, 

retirada de lixo, posteriormente, realizou o cercamento do terreno, 

colocação de porteira, colocação de rede para fornecimento de água e, 

por fim, no ano de 2014, edificou no imóvel. As fotos anexas (Doc. 03) 

são capazes de demonstrar a referida posse, com o terreno limpo e 

edificado. Ademais, a requerente também efetuou o pagamento do Imposto 

Territorial Urbano desde o ano de 2005, conforme guias e comprovantes 

anexos. Assim, nota-se que a requerente possui o imóvel e dele faz uso 

há 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses como se dona fosse, conforme 

se depreende das fotos e documentos já mencionados, fato que também 

será provado através da oitiva das testemunhas arroladas. Ao longo de 

todo este período restou evidente que a usucapiente deu ao imóvel, que 

estava abandonado, a sua devida função social. Cumpre mencionar que a 

requerente jamais sofreu qualquer tipo de contestação ou impugnação por 

parte de quem quer que seja, sendo a sua posse, portanto, mansa, 

pacífica e ininterrupta durante todo esse tempo. Urge consignar que a 

Requerente intenta a presente ação para regularizar a situação de seu 

imóvel. DECISÃO: 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 – CITEM-SE pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 

(quinze) dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição 

inicial e dos documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios 

constantes no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo 

no processo 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. 12 – CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. 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, ELIANE ROSA CAMPOS RODRIGUES, digitei. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 9 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) ELIANE ROSA 

CAMPOS RODRIGUES Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002777-22.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA LIMA FREIRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – POSTERGA-SE a 

análise do pedido de liminar para momento posterior ao da realização da 

sessão de conciliação entre as partes. 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, 09 de março de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000295-67.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SCHMIDT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE JUSSARA DESBESSEL (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000295-67.2020.8.11.0024. AUTOR(A): SIRLEI SCHMIDT REU: JANE 

JUSSARA DESBESSEL Trata-se de ação de despejo com pedido liminar 

ajuizada por SIRLEI SCHMIDT em face de JANE JUSSARA DESBESSEL, 

sustentando, em síntese, ser proprietária de imóvel urbano alugado para a 

requerida no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) com vencimento no dia 

dez de cada mês. Aduz que a requerida nunca efetuou o pagamento do 

aluguel no dia correto, além de depositar valor menor que o realmente 

devido por indisponibilidade financeira. Narra que a requerida realizou no 

mês de junho/2019 o pagamento de R$ 200,00, em outubro/2019 o valor de 

R$ 150,00, em novembro/2019 R$ 200,00 e assim sucessivamente, além 

de não pagar o IPTU do imóvel como contratado, que encontra-se no valor 

de R$ 5.334,47 (cinco mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e 

sete centavos). Por fim, afirma que tentou resolver de forma amigável a 

situação com a requerida, sem êxito. À inicial junta documentos. É o relato 

do essencial. Fundamenta-se. Decide-se. O Novo Código de Processo 

Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias 

jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. 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. In casu, o juízo não verifica a 

probabilidade do direito invocado pela parte requerente a ponto de 

conceder a tutela à parte requerente antes da oitiva da parte contrária. 

Não há no processo cópia do alegado contrato de aluguel entre as partes 

ou ainda qualquer outra documentação que comprove a existência de 

relação jurídica entre as partes, como cópia de e-mail, torpedos, 

conversas por aplicativo de WhatsApp, ligação telefônica, notificação 

extrajudicial, etc. E, inobstante a requerente alegar que o IPTU devido 

atualmente encontra-se no valor de 5.334,47 (cinco mil trezentos e trinta e 

quatro reais e quarenta e sete centavos), sequer menciona a data do 

início da alegada relação jurídica. Os únicos documentos que a requerente 

anexa no intuito de comprovar suas alegações são extratos bancários 

com transferências recebidas pela requerente – em valores e datas 

distintos –, mas que não contém nem mesmo a indicação do titular das 

contas em que os valores foram debitados. Dessa forma, ausente 

documentação que comprove a probabilidade de seu direito, não há que 

se falar em deferimento da liminar pleiteada. 1 – Forte nos fundamentos 

acima, este Juízo INDEFERE o pedido liminar, 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 
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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. 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. A parte requerida deverá informar expressamente o desinteresse na 

composição consensual, tendo em vista que a requerente informou na 

petição inicial seu desinteresse, nos termos do §4º do artigo 334 do CPC. 

4 – O requerido 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 esboçado na exordial ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – 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. 7 –Estando preenchidos os pressupostos, este 

juízo DEFERE a gratuidade pleiteada, nos termos do artigo 98 do CPC. 8 - 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães, 06 de março de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000274-91.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA LTDA DE CHAPADA DOS GUIMARAE 

(REU)

Ricardo Estrada (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000274-91.2020.8.11.0024. AUTOR(A): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT REU: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA LTDA DE 

CHAPADA DOS GUIMARAE, RICARDO ESTRADA Trata-se de ação civil 

pública com pedido liminar ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES em face da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES e RICARDO ESTRADA, ambos devidamente 

qualificados no processo. Sustenta a requerente, em síntese, que em maio 

de 1.979 uma área de terras de 13.000m2 (treze mil metros quadrados) em 

perímetro urbano foi doada pela prefeitura a cooperativa requerida, 

através de ato do então prefeito municipal, por meio de carta de doação 

sem finalidade específica. Aduz que em maio de 1.987, através da Lei n. 

463/1987, foi autorizada a doação de uma área de 10.000m2 (dez mil 

metros quadrados) localizada em perímetro urbano neste município à 

mesma cooperativa com a finalidade específica de construção e 

instalação de uma unidade de criação e abatedouro avícola. Assevera 

que, aparentemente, a lei de 1987 se refere à mesma área doada pelo 

Município requerente no ano de 1.979 como forma de legalizar o ato 

anteriormente praticado sem a devida autorização legislativa e sem 

finalidade específica. Expõe que a Lei n. 915/2000 teria revertido ao 

patrimônio público o imóvel objeto da lide, sem que a administração pública 

tomasse qualquer providência para promover a alteração da matrícula e a 

retomada da posse, estando atualmente exercida pelo segundo requerido. 

Segue narrando que a doação ocorrida em 1.979 – sem finalidade 

específica ou interesse público e sem lei autorizativa – é nula de pleno 

direito. Menciona que no terreno em questão está edificado um curral e 

que o periculum in mora está presente porque há criação de animais de 

grande porte sem qualquer licença e em desacordo com o Código de 

Postura do Município, gerando risco à saúde da coletividade e ao sistema 

de armazenamento, tratamento e distribuição de água à população 

municipal. Diante disso, requer seja deferida a liminar para a reintegração 

de posse do Município no terreno onde está edificado o curral ou, 

alternativamente, que seja autorizado ao Município a demolição do curral e 

retirada no entulho no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

pagamento de multa. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade da 

doação de área de 13.000m2 registrado pela matrícula de n. 4933 no 

Cartório do 6º Ofício da comarca de Cuiabá em nome da cooperativa 

requerida, à aplicação de multa e ao ressarcimento ao erário do valor 

correspondente aos alugueis do imóvel a ser apurado em liquidação de 

sentença. À inicial junta documentos. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se. Decide-se. O Novo Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a 

modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. 

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. 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. In casu, o juízo não verifica de 

forma inequívoca a probabilidade do direito invocado pela parte 

requerente. Em primeiro lugar, a requerente na própria exordial afirma que 

a área de terras ocupadas pelo segundo requerido “aparentemente” se 

trata da mesma área de terras objeto da presente ação. Dessa forma, 

inobstante requerer a reintegração de posse em antecipação de tutela, a 

requerente sequer possui convicção - nem traz documentos que 

comprovem de forma satisfatória - que o terreno que afirma ter sido doado 

de forma ilegal coincide com o terreno ocupado pelo segundo requerido. 

Em segundo lugar, em que pese requerer sua reintegração à posse no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, confirma que a lei que reverteu o 

imóvel objeto da lide ao patrimônio da municipalidade data de 17 de julho de 

2000. A lei em questão, juntada no ID n. 29772735 previu em seu artigo 3º 

que “deverá a Prefeitura Municipal providenciar junto ao Tabelião local a 

transferência de matrícula da área, no prazo improrrogável de trinta tidas 

da aprovação e sanção desta Lei”. Assim, confirma que desde o ano de 

2.000 o município se manteve inerte quanto à retomada do imóvel em 

questão. A notificação acostada no ID n. 29772735, que concedeu o 

prazo de 10 (dez) dias para a desocupação do imóvel, constou como 

parte infratora Evanildes Alves Moreira, que não é parte no processo. 

Verifica-se que tal notificação, dirigida à cooperativa requerida, foi 

realizada em 12.12.2019 e a presente demanda ajuizada somente em 

03.03.2020. Não bastasse, não se pode olvidar que em ações de 

reintegração de posse, a posse da parte requerente deve estar 

demonstrada para a concessão da tutela. E, pelo relato da requerente, a 

posse é exercida pela cooperativa requerida desde o ano de 1.979, o que 

fulmina o requisito da probabilidade do direito alegado para fins de 

concessão liminar do pedido. Além da ausência de prova da probabilidade 

de seu direito, a requerente não demonstra o perigo de dano pois, como já 

afirmado, a situação da suposta ocupação irregular do imóvel persiste 

pelo menos desde julho de 2.000, quando foi publicada a lei n. 915/2000 

que teria revertido o imóvel objeto da lide ao Município requerente. Nesse 

sentido é a jurisprudência: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR - AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE - 

TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. - Para a concessão da liminar 

de reintegração de posse, faz-se necessário que o autor comprove, com 

a inicial ou em audiência de justificação prévia, a sua posse anterior, o 

esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse - 

Ausente a demonstração acerca da posse, inviável o pleito para a 

concessão da liminar de reintegração. (TJ-MG - AI: 10452170102241001 

MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 16/05/2019, Data de 

Publicação: 24/05/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE 
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REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO 

ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes 

os requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, 

quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso, ausentes os requisitos 

acima, uma vez que para fins de reintegração de posse sobre área rural, 

em que há discussão acerca das divisas do imóvel, se faz necessário 

dilação probatória para comprovação das delimitações e confrontações 

dos imóveis, razão pela qual é caso de manutenção da decisão que 

indeferiu a tutela de urgência requerida. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70079930608 RS, Relator: Liege 

Puricelli Pires, Data de Julgamento: 21/03/2019, Décima Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/04/2019). Ainda, em 

análise perfunctória dos documentos acostados (fotografias), não se 

verifica o alegado risco à saúde da coletividade e ao sistema de 

armazenamento, tratamento e distribuição de água à população municipal, 

apto a conceder a liminar sem a oitiva da parte contrária. Assim, no 

presente caso, não restou demonstrado de forma inequívoca a 

probabilidade do direito invocado pela parte requerente. 1 – Forte em tais 

fundamentos, este juízo INDEFERE a liminar pleiteada. 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 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. 3 – EXPEÇA-SE carta de 

citação e intimação dos réus, 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 requerido 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 esboçado na exordial ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE a 

parte autora 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 Ministério Público para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º 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 – CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães, 06 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: 1000300-89.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA GOMES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000300-89.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:KEILA GOMES DE 

LIMA 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: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 9 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: 1000301-74.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA GOMES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000301-74.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:KEILA GOMES DE 

LIMA 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: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 15:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 9 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: 1000302-59.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA GOMES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000302-59.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:KEILA GOMES DE 

LIMA 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: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 9 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: 1000021-06.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS DE SOUZA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 05/05/2020 Hora: 14:00 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 9 de março de 2020. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-88.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS DE SOUZA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (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: 14:15 , na sala de audiências deste 
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Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 9 de março de 2020. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-94.2020.8.11.0024

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

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

JAEDER BATISTA CARVALHO OAB - 094.799.456-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE (INTERESSADO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 05/05/2020 Hora: 14:30 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 9 de março de 2020. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-65.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES DA GUIA FERRAZ (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 05/05/2020 Hora: 14:45 , na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Além disso, fica intimada a parte promovente para 

fornecer o endereço atualizado da parte promovida para sua citação e 

intimação, no prazo de 5 dias. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de março de 

2020. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002163-17.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIELLY DIVINA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-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))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 05/05/2020 Hora: 15:00 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 9 de março de 2020. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-78.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUISA FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO JONAS RICCI (REU)

AMARILDO JONAS RICCI - ME (REU)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 05/05/2020 Hora: 15:15 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Além disso, fica intimada a parte promovente para 

fornecer os endereços atualizados das partes promovidas para suas 

citações e intimações, tendo em vista as correspondências devolvidas 

pelos correios juntadas aos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de 

março de 2020. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-18.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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 12/05/2020 Hora: 13:30 , na sala de audiências deste 

Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 9 de março de 2020. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000345-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES DA SILVA RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca do cumprimento da sentença ID 29855822 e seguintes, requerendo 

o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de março de 2020. Edgar 

José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-70.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 07/05/2020 Hora: 13:30 , na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 9 de março de 2020. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-70.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000062-70.2020.8.11.0024. REQUERENTE: BERNARDO PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 
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“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, 

considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o 

promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial 

trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na 

referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), para o 

cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 30 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-40.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINA OLIVEIRA SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 07/05/2020 Hora: 13:45 , na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 9 de março de 2020. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-28.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Deobruno Farias (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 07/05/2020 Hora: 14:00 , na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 9 de março de 2020. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001846-19.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO OAB - MT27724/O (ADVOGADO(A))

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE HOFMANN FEITOSA (REU)

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 5 dias, informar o 

endereço atualizado da parte promovida ou requerer o que de direito. 

Chapada dos Guimarães-MT, 9 de março de 2020. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-81.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000307-81.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:MARIA FERREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREA CRISTINA DE 

MELO BARBOSA CAMPOS POLO PASSIVO: CALCARD ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO 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: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 9 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: 1000308-66.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANISE MORAES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000308-66.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:VANISE MORAES 

DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

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: 07/05/2020 Hora: 

14:30 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 9 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000827-28.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILIANY MARTINS DOS SANTOS FONTOURA (EXECUTADO)

JHONATAN RICARDO ALVES FONTOURA (EXECUTADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão Certifico, para 

todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 
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Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste(m) acerca da certidão de id. 10126695 e certidão negativa de 

penhora do Sr. Oficial de Justiça. COLÍDER, 2 de outubro de 2017 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

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)

 

FINALIDADE: 1) INTIMAÇÃO do(a)s Advogado(a) da parte Autora, de que 

foi designado o dia 30 de abril de 2020, às 16h (quinta-feira), para 

realização de audiência de CONCILIAÇÃO no CEJUSC da Comarca de 

Colider/MT, conforme determinação e certidão de designação constantes 

nos autos, devendo comparecer(em) ACOMPANHADO(S) de seus 

constituintes, com incumbência de sua comunicação, salientando que as 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.º, 5.º e 

8.º do art. 334 do Código de Processo Civil, ADVERTINDO que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 

(dez) vezes o salário mínimo, revertida em favor da União ou do Estado 

(art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). Colider/MT, 09 de março de 

2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000036-25.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO ANISIO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000036-25.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: ROMULO 

ANISIO DA COSTA EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária que se 

encontra na fase de cumprimento de sentença. Em petitório ao id. 

23841346, a parte exequente apresentou os cálculos da quantia que 

entende devida. Intimada para apresentar embargos, a parte executada 

quedou-se inerte (id. 23665279). Pois bem. Tendo em vista que o INSS, 

devidamente intimado para opor embargos à pretensão executória da 

parte autora, quedou-se inerte, HOMOLOGO os cálculos apresentados ao 

id. 23841346, mas tão somente no valor de R$ 11.672,47 (onze mil 

seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), 

correspondente ao principal das parcelas atrasadas e aos honorários 

advocatícios da fase de conhecimento. Indevida a nova condenação em 

honorários na fase de cumprimento de sentença, como requerido pela 

parte autora, por expressa vedação legal (art. 85, § 7º, do CPC), 

sobretudo porque não houve impugnação no caso: Art. 85. A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] 

7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a 

Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não 

tenha sido impugnada. Nos exatos termos do art. 535, § 3º, II, expeça-se 

requisição de pequeno valor em favor da parte autora, com as cautelas de 

praxe. Uma vez comunicado o depósito dos valores, a parte exequente 

deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Finalmente, cumpridas as determinações acima, tornem conclusos para 

sentença de extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CARDOSO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000090-54.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE 

MARIA CARDOSO FILHO REU: MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. INTIMEM-SE 

as partes do teor da decisão de id. 22510306. No mais, CUMPRA-SE 

conforme decidido pelo E. Tribunal de Justiça. REMETAM-SE os autos 

Juizado Especial da Fazenda Pública, procedendo com as baixas e 

anotações de praxe. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000814-24.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDEL FELDKIRCHER (REU)

MARIA IZABEL PROVENZI FELDKIRCHER (REU)

S FELDKIRCHER - ME (REU)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000814-24.2019.8.11.0009. AUTOR(A): BANCO 

DO BRASIL SA REU: S FELDKIRCHER - ME, MARIA IZABEL PROVENZI 

FELDKIRCHER, VANDEL FELDKIRCHER Vistos. DEFIRO o pedido inserto no 

petitório retro, para determinar, via sistema BACEN-JUD, a consulta de 

novo endereço da parte executada. Com a vinda do resultado da 

diligência, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito. 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: 1001501-98.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON APARECIDO ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001501-98.2019.8.11.0009. AUTOR(A): WILSON 

APARECIDO ANTUNES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. 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. 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: 1000637-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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HEBER JAZIEL KUSS RIBAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ro ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000637-94.2018.8.11.0009. AUTOR(A): HEBER 

JAZIEL KUSS RIBAS REU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT, 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. De proêmio, 

PROCEDA-SE com a correção do polo passivo da ação junto à autuação 

do feito, uma vez que o requerido é o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Ainda, 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. No mesmo prazo supra, deverão 

as partes se manifestar sobre o laudo pericial de id. 18604359. 

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: 1000330-09.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DE SOUZA (AUTOR(A))

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:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Processo n.º 1000330-09.2019.811.0009 Vistos. Não obstante o teor da 

petição de ID. 22496497 - Pág. 1/9, verifica-se que a incongruência a 

respeito do extrato do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) 

de ID. 18808927 - Pág. 1 não restou sanada, pois, segundo a própria parte 

autora, o primeiro benefício de aposentadoria por idade foi cessado: 

“Quanto ao benefício recebido pela parte autora, que consta em seu CNIS, 

esclarece que no ano de 2010 pleiteou junto a requerida o benefício de 

aposentadoria por idade, o qual foi deferido, contudo o mesmo fora 

cessado, de modo que a autora continuou o labor rural e com isso 

ingressou com novo pedido administrativo no ano de 2018, cujo resultado 

ensejou a presente ação, já que restou inferido” (ID. 22496497 - Pág. 1 – 

destaques acrescidos). No entanto, ao se analisar o mesmo documento, 

nota-se que a data fim do benefício é 20/04/2010, muito embora existam 

recebimentos muito próximos ao último requerimento administrativo, 

ocorrido em 13/07/2018, sendo que a última remuneração, derivada 

possivelmente de prestação previdenciária, é datada de 04/2018, no valor 

de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Desta forma, 

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

esclarecer de forma concisa e clara a origem desta prestação. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências suso declinadas 

acarretará na extinção do feito, sem prejuízo das demais sanções 

previstas no art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil. 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. RICARDO FRAZON MENEGUCCI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000157-82.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. R. (AUTOR(A))

M. M. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. D. S. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000157-82.2019.8.11.0009. AUTOR(A): RAIANNY 

CRISTINA RIBEIRO, M. M. R. D. S. REU: IPIRAGIBE MACHADO DA SILVA 

NETO Vistos. Trata-se de “ação de reconhecimento e dissolução de 

sociedade de fato c/c pedido de regulamentação de guarda, visitas e 

alimentos c/c pedido de partilha de bens e pedido liminar de guarda 

provisória de menor e arrolamento de bens” tendo como partes as em 

epígrafe. Entre um ato e outro, as partes noticiaram a realização de 

acordo, pugnando por sua homologação (id. 26721937). O Ministério 

Público não se opôs à homologação da avença (id. 29556155). Vieram os 

autos conclusos para deliberações. É o epítome do necessário. DECIDO. 

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, 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. Dessume-se do dispositivo 

prefalado que o CPC em vigor impôs aos agentes processuais que 

mantivessem os olhares volvidos à autocomposição da lide. Impende 

ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação do 

conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado para 

por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder Judiciário. 

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente. 

Nesta senda, uma vez que aparentemente o acordo firmado entre as 

partes encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação. Desta 

feita, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (id. 26722307), 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e, com fulcro no art. 487, 

inc. III, “b”, do CPC, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito. 

Honorários advocatícios de sucumbência na forma pactuada pelas partes. 

Despesas processuais na forma acordada ou “pro rata”, acaso não 

tenham deliberado a respeito, nos termos do art. 90, § 2º, do CPC, 

observado, se for o caso, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as baixas e anotações de 

estilo. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000488-64.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AUGUSTO LANZA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEISI JUSSARA ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000488-64.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: MARCIA 

AUGUSTO LANZA - ME EXECUTADO: DEISI JUSSARA ALVES Vistos. 

Como é cediço, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o 

executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 

do CPC). A citação pelo correio, conforme sistemática do Código de 

Processo Civil em vigor, tornou-se a regra. Contudo, para a validade do 

ato praticado via postal, há que se certificar que a carta de citação seja 

entregue exclusivamente à pessoa do citando. Na eventualidade de ser 

entregue a correspondência a outrem, a assinatura no recibo, ainda que 

colhida em nome de parentes do destinatário, não assegura a ciência do 

citando. Neste sentido, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. PESSOA FÍSICA. 

ART. 223, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. ENTREGA PESSOAL AO 

DESTINATÁRIO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE QUE O CITANDO TOMOU 

CONHECIMENTO DA DEMANDA CONTRA ELE AJUIZADA NA HIPÓTESE EM 
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QUE A CITAÇÃO FOI REALIZADA NA PESSOA DE SUA FILHA. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da 

citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da 

correspondência registrada diretamente ao destinatário, de quem deve ser 

colhida a assinatura no recibo, não bastando, pois, que a carta apenas se 

faça chegar no endereço do citando. Caberá ao autor o ônus de provar 

que o citando teve conhecimento da demanda contra ele ajuizada, sendo 

inadmissível a presunção nesse sentido pelo fato de a correspondência 

ter sido recebida por sua filha. 2. Recurso especial conhecido e provido. 

(REsp 712.609/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, 

julgado em 15/03/2007, DJ 23/04/2007 p. 294). “[...] tratando-se de citação 

de pessoa física, o AR deve ser entregue diretamente ao destinatário, que 

assinará o recibo, como estipula o dispositivo legal. É claro que caberá ao 

autor, o que não aconteceu neste caso, provar que o réu recebeu 

efetivamente a citação. O encargo de provar que houve a efetiva citação 

é do autor, não do réu. Seria um enorme risco que poderia levar a 

gravosas consequências, diversamente do que ocorre com as pessoas 

jurídicas em que possível uma interpretação ampliativa considerando 

mesmo a redação do dispositivo e a organização das empresas que 

dispõem de pessoal para o especial fim de receber a correspondência, 

mediante protocolo, como antes já assinalei. Presente que a regra para as 

pessoas físicas tem conteúdo estreito, exigindo que o próprio destinatário 

assine o aviso de recebimento e impondo ao carteiro que assim o faça, 

não me parece pertinente deixar ao citando que prove o desvio, 

presumindo-se, em caso negativo, que a citação foi efetivamente realizada 

[...]”. (STJ - REsp: 1701267 SP 2017/0251252-5, Relator: Ministro Moura 

Ribeiro, Data de Publicação: DJ 21/08/2018 – destaques acrescidos). 

Desta feita, não sendo possível precisar se a assinatura aposta no aviso 

de recebimento de id. 23015224 é da parte executada, antes de apreciar 

os pedidos expropriatórios formulados na petição retro, INTIME-SE a parte 

autora para comprovar, no prazo de cinco (5) dias, que a parte executada 

teve conhecimento da presente demanda contra ele ajuizada, ou para que 

requeira o que de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção. Após, 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: 1000024-40.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SIRLENE GROSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUA COLÍDER LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000024-40.2019.8.11.0009. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: CARLA SIRLENE GROSS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CAB 

COLIDER LTDA Vistos etc. Como é cediço, a Carta Magna só permite o 

acesso gratuito à Justiça aos necessitados desde que comprovem a 

insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV, da CF). Na espécie, em que 

pese os argumentos aduzidos pela parte autora, não há nos autos 

elementos aptos a demonstrar a necessidade alegada, tanto pela prova 

dos seus rendimentos, conforme declaração de imposto de renda juntado, 

quanto porque a autora é proprietária de bem imóvel nesta cidade, 

conforme ela mesmo dispôs na inicial, além de que possui uma motocicleta 

ano 2018 registrada em seu nome (o que foi possível constatar em 

consulta ao RENAJUD), a demonstrar que a autora não é pessoa 

desprovida de recursos financeiros, tal como tenta fazer crer. Desse 

modo, embora a lei não reclame pobreza extrema ou estado de penúria 

para a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, o fato é que no 

presente caso não foi comprovada ausência de recursos para suportar 

os encargos da lide. Assim, não há, por ora, elementos suficientes a 

fundamentar a concessão do benefício pleiteado pelo autor, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Ante o exposto, 

INTIME-SE a parte autora para recolher as custas e taxas processuais, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 257 do CPC. No mesmo ato, deverá a parte autora emendar 

a inicial, a fim de corrigir o valor da causa e recolher as custas com base 

no valor devidamente corrigido, sob pena de indeferimento da inicial. 

Destarte, estabelece o art. 292, inc. VI, do CPC que, na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles. No caso presente, a parte autora pleiteia, além de 

ressarcimentos por danos morais na ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), sejam declarados inexistentes supostos débitos indevidos 

cobrados pela requerida. Assim, o valor da causa há de corresponder ao 

valor do almejado ressarcimento por danos morais somado com o valor 

dos alegados débitos indevidos. 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: 1000272-11.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DOS ANJOS BRAZ SALGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000272-11.2016.8.11.0009. AUTOR(A): 

AUGUSTO DOS ANJOS BRAZ SALGADO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 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. 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: 1001984-02.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CARBO GUTIERREZ (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:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001984-02.2017.8.11.0009. AUTOR(A): HENRIQUE 

CARBO GUTIERREZ REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. 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. 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: 1000376-66.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PLACIDO JACOVOZZI (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 

SENTENÇA Processo: 1000376-66.2017.8.11.0009. AUTOR(A): MARCOS 

PLACIDO JACOVOZZI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL Vistos. Trata-se de embargos de declaração propostos pela parte 

autora contra a sentença retro. Alega o embargante, em síntese, a 

existência de omissão na sentença, vez que não foi apreciado o pedido de 

realização de nova perícia médica, com especialista na matéria discutida 

nos autos, a fim de realizar nova perícia médica, conforme razões 

expostas ao id. 13588898. Vieram os autos conclusos para deliberações. 

É o relato do necessário. DECIDO. A teor do disposto no artigo 1.022 do 

CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 

Inicialmente, impende esclarecer que a omissão a que se prestam a sanar 

os embargos de declaração é aquela relacionada à ausência de 

apreciação dos pedidos formulados pelas partes, a obscuridade consiste 

na falta de clareza na fundamentação e a contradição da decisão 

corresponde aos fundamentos do próprio julgado, jamais a contrariedade 

à lei, ao entendimento do Juízo ou da parte, muito menos à prova dos 

autos. Em relação à alegada omissão apontada, vejo que assiste razão à 

embargante, vez que a sentença proferida nos autos nada dispôs a 

respeito do pedido de realização de nova perícia realizado ao id. 

10242796. Assim, sem maiores delongas, ante a certidão de 

tempestividade nos autos, CONHECO dos embargos interpostos e, no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida, para o fim de sanar a 

omissão referente a não apreciação do pedido de designação de nova 

prova pericial formulado pela parte autora. Pois bem. É o caso de se 

indeferir o pedido de realização de nova perícia médica. Destarte, o fato 

de a parte discordar do laudo pericial, realizado por perito competente e 

devidamente nomeado pelo magistrado, não induz, a princípio, à realização 

de nova perícia, uma vez que o art. 480 do CPC somente a permite quando 

a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o juiz. Com efeito, 

vigem no sistema normativo brasileiro os princípios da livre admissibilidade 

da prova e do livre convencimento motivado do juiz, que permitem ao 

julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do 

processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou 

meramente protelatórias, sendo que, neste caso, entendo que a realização 

de nova perícia em nada acrescentaria ao deslinde do litígio. No caso dos 

autos, a perita respondeu, fundamentadamente, de forma clara e completa 

todos os quesitos formulados, de modo que não há irregularidades no 

laudo pericial, considerado suficientemente fundamentado para este 

magistrado. Verifico que o autor, em verdade, não se conforma com a 

conclusão adota pela perita, requerendo a realização de nova prova 

técnica que se conforme com a tese por ele defendida. Ora, fosse 

realmente a “falta de qualificação do perito” o motivo de invalidade do 

laudo, tivesse o autor impugnado desde logo a nomeação da perita, 

todavia, esperou a realização do laudo para só agora lançar o seu 

descontentamento. Neste particular, a impugnação do laudo pericial pela 

parte, sem a indicação de assistente técnico, mas com o pedido de nova 

perícia, não é cabível somente porque a primeira não lhe foi eventualmente 

favorável. Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. SEGUNDA PERÍCIA. ARTIGO 429 

DO CPC. I - Tendo em vista os princípios da livre apreciação da prova e da 

não adstrição do juiz ao laudo pericial, estando devidamente 

fundamentada a decisão, fica ao seu prudente arbítrio deferir a realização 

da segunda perícia. Sem que a parte interessada tenha impugnado 

oportunamente a qualificação do perito ou nomeado assistente técnico, 

não pode impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a 

primeira lhe foi desfavorável. [...] (STJ, REsp 217.847, Rel. Min. Castro 

Filho, 3ª Turma, Julgamento: 04/05/2004, Publicação: DJu 17/05/2004). Pelo 

exposto, INDEFIRO a realização de nova perícia e HOMOLOGO o laudo 

pericial produzido nos autos. Ainda, MANTENHO a sentença proferida ao 

id. 12110135 por seus próprios fundamentos, acrescendo-se o capítulo 

referente ao indeferimento da renovação da perícia. INTIMEM-SE as 

partes. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA-1ª, 2ª e 3ª publicação c/ intervalo 

de 10(dez) dias-AUTOS N.º 3356-66.2018.811.0009 código:114744

E S P É C I E :  R e s t a u r a ç ã o  d o s  A u t o s  n º 

1306-92.2003.811.0009-código:24729

PARTE REQUERENTE: LUIZ BATISTA DE LIMA e ROSELI BATISTA DE LIMA 

e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERDITADO: 

Luiz Batista de Lima, Cpf: 737.617.611-04, Rg: 2044185-1 SSP MT Filiação: 

João Batista de Lima e de Carmelita Borges de Lima, data de nascimento: 

20/06/1982, brasileiro(a), natural de Goioerê-PR, solteiro(a), Endereço: 

Rua Presidente Alves N.º 334, Bairro: Centro, Cidade: Nova Santa 

Helena-MT - CURADORA DO INTERDITADO: Roseli Batista de Lima, Cpf: 

013.906.091-03, Rg: 906.188 SSP MT Filiação: João Batista de Lima e de 

Carmelita Borges de Lima, data de nascimento: 26/08/1972, brasileiro(a), 

natural de Janiópolis-PR, convivente, do lar, Endereço: Rua Presidente 

Alves N.º 334, Bairro: Centro, Cidade: Nova Santa Helena-MT, 

FINALIDADE: PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - SENTENÇA 

EM AUDIÊNCIA: "...A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: 

"Cuida-se de Ação de Interdição interposta pelo Ministério Público em face 

de Luiz Batista de Lima, este interditando. Juntou-se documentos, inclusive 

a necessária perícia médica, conforme fls. 08/10. Após a manifestação da 

curadora nomeada, inclusive favorável à interdição, da mesma forma 

opinou o Órgão Ministerial. Decido. Após o interrogatório judicial, tomou 

conhecimento o Juízo de que o interditando não compreende totalmente o 

universo de objetos e coisas ao seu redor. Fatos notórios, conforme o 

disposto no art. 334, I, do CPC, independem de provas, ainda mais quando 

estas são robustas ao convencimento judicial. Concorde todos, tenho que 

o interdito se impõe, razão pela qual assim fica declarado, nos exatos 

termos dos artigos 1177 e seguintes do citado codex, devendo-se cumprir 

com o disposto no artigo 1184, expedindo-se os editais, registrando no 

Cartório de Pessoas Naturais. Fixo como curadora a irmã do interditando, 

Sra. Roseli Batista de Lima, para todos os efeitos legais, tomando-se por 

termo o compromisso. P.R.I.C. Saem os presente devidamente intimados. 

Nada mais, encerrou-se o presente termo. Eu, __(Josiani Bertani), Chefe 

de Divisão, nomeada Oficial Escrevente ad hoc para o ato, o digitei. Juiz 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, MM. Juiz de Direito". DECISÃO: "Autos n. 

3356-66.2018.811.0009. Código Apolo n. 114744. Vistos, etc. 1- 

Considerando-se que determinada à restauração dos autos (fl. 04) foram 

juntadas as peças necessárias, com fundamento no art. 306 c.c. art. 716, 

do CPC, JULGO RESTAURADOS estes autos de Interdição movido pelo 

Ministério Público em face de Luiz Batista de Lima e determino a lavratura 

do auto respectivo (art. 714, §1º, CPC), bem como o regular 

prosseguimento do feito. 2- Cumpridas todas as determinações da 

sentença, com as anotações devidas, arquivem-se. Às providências. 

Colíder, 25 de abril de 2019. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade-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, Maria Suely Herreiro Carvalho Dias, o digitei. Colíder - MT, 19 de 

fevereiro de 2020. Rosangela Block Banazeski - Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ.

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002166-85.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para ciência da expedição 

do ALVARÁ ELETRÔNICO N. 587655-9/2020, id. 29253983.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001631-59.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PEDRO FELIX DOS SANTOS (REU)

VANILDA ROSA FERREIRA DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

JONATAS LIMA GALADINOVIC (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do inteiro teor do 

documento de id. 22069249, em especial acerca das providências 

necessárias para que o cartório consiga cumprir a determinação do 

despacho de id. 19958883.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002039-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES RAMOS DA COSTA (AUTOR(A))

ANTONIO LOURIVAL MACHADO DE MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para efetuar o 

pagamento das custas processuais, conforme id. 27911322.

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

Processo Número: 1001540-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR VIECELLI OAB - MT24154/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001540-32.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ANDERSON 

DOS SANTOS SIMAO REU: EVANILDE APARECIDA DA SILVA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Erick Adalto da Silva Simão, 

devidamente representado por seu genitor Anderson dos Santos Simão 

em face de Evanilde Aparecida da Silva, todos qualificados nos autos. 

Recebida a inicial ao ID. 19410291, fora determinada a citação da 

requerida. Devidamente citada, a parte ofereceu contestação ao ID. 

22561412, onde pugnou, em sede de preliminar, pelo reconhecimento da 

conexão, visto a existência de processo de Execução de Título 

Extrajudicial, em curso na Comarca de Cláudia/MT, interposto pela 

requerida, representando os filhos menores que encontram-se sob sua 

guarda, em face do genitor do requerente, que ora o representa na 

presente ação. Em seguida, a parte requerente manifestou ao ID 

29781216, pugnando pelo indeferimento dos pedidos da parte requerida. É 

o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos, verifica-se assistir 

razão a parte requerida quanto à alegada conexão entre o presente feito e 

a ação de execução 1486-98.2018.811.0101 Código Apolo 103209, em 

trâmite na Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, visto que os elementos 

fáticos que originam o suposto direito do autor decorrem de atos jurídicos 

também discutidos naqueles autos. Neste vértice, dispõe o art. 55 do CPC 

que “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir”. O que se aplica ao caso dos autos, 

conforme prevê o §2º, inc. I, do mesmo dispositivo, in verbis: [...] § 2º 

Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à 

ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; [...] A propósito: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE ANTERIORMENTE AJUIZADA. 

DESCONSTITUIÇÃO DO CONTRATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONEXÃO RECONHECIDA. REMESSA E 

REUNIÃO DOS PROCESSOS PERANTE O JUÍZO PREVENTO. A teor do que 

dispõe o artigo 54, do Código de Processo Civil, a competência relativa 

poderá ser modificada pela conexão ou continência, sendo certo que, em 

se tratando de competência relativa, ficará o magistrado adstrito à 

insurgência da parte, não podendo reconhecê-la de ofício. Reputam-se 

conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa 

de pedir, sendo o referido instituto aplicável quando a execução de título 

extrajudicial e a ação de conhecimento forem relativas ao mesmo ato 

jurídico, hipótese em que os feitos devem ser reunidos e examinados pelo 

juízo prevento. (Processo nº 07008931720198070000 (1159312), 6ª 

Turma Cível do TJDFT, Rel. Esdras Neves. j. 20.03.2019, DJe 02.04.2019). 

Diante desse cenário, cumpre trazer à colação a lição do renomado jurista 

Fredie Didier aput Elpídio Donizetti, para quem “a conexão pode decorrer 

‘do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas’. Assim, 

‘haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em 

ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas 

houver um vínculo de prejudicialidade’, não sendo relevante aferir a 

perfeita identidade entre objeto e causa de pedir[1]”. Nesse ponto, vale 

salientar que, “renomados estudiosos do tema concluíram pela 

insuficiência da teoria tradicional da conexão e do conceito apresentado 

pelo art. 103 do CPC. É a partir da constatação desta insuficiência do 

conceito legal que surge a inevitável identificação da conexão com o 

fenômeno da prejudicialidade, uma vez que o fundamento maior da 

conexão, assim como da prejudicialidade, é o fato de haver entre 

determinadas relações jurídicas uma força que as atrai, fazendo com que 

essas questões mereçam caminhar unidas”. (STJ, REsp. 1.221.941/RJ, 

Rel. Min. Luis Felipe Salmão, J. 24.02.2015)[2]. Além disso, o Código de 

Processo Civil, no §3º, do artigo 55, do Código de Processo Civil autoriza a 

reunião dos processos independente de conexão, isso em caso de 

possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias. In casu, por se 

assemelharem quanto aos elementos fáticos que as originaram, é possível 

nas ações sob n.º 1001540-32.2018.811.0009 e 1486-98.2018.811.0101 

Código: 103209 (Comarca de Cláudia/MT), a ocorrência de decisões 

conflitantes, o que autoriza a reunião das demandas. Nesta toada, a 

solução se dará pela prevenção que, como sabido, é o instrumento 

adequado para que se saiba em qual juízo serão reunidas as causas 

conexas. Assim, o Código de Processo Civil traz em seu art. 59, que o 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Neste 

sentido, no dedilhar dos autos, constata-s, que a distribuição dos Autos n. 

1486-98.2018.811.0101, Código 103209 precede a do presente feito, pois 

àquela ocorreu em junho de 2018, enquanto esta em setembro de 2018. 

Isso posto, não resta outra alternativa senão o encaminhamento do 

presente feito à Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, justamente 

porque, ante a conexão, é preventa em relação à este Juízo. Portanto, 

DETERMINO a remessa deste feito ao Juízo da Vara Única da Comarca de 

Cláudia/MT. Decorrido o prazo legal para interposição do competente 

recurso, proceda-se o respectivo encaminhamento. Intimem-se as partes. 

Às providências. Colíder – MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito [1] Donizetti, Elpídio, Curso 

Didático de Direito Processual Civil, 22.ª edição, São Paulo: Atlas, 2019, p. 

206. [2] Idem. Aput Elpídio Donizetti, p. 207.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000759-73.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. MACIEL MARTINS - ME (REU)

MAURILIO MACIEL MARTINS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000759-73.2019.8.11.0009. AUTOR(A): LUIZ 

FELIPE LOPES REU: M. MACIEL MARTINS - ME, MAURILIO MACIEL 

MARTINS Vistos etc. Luiz Felipe Lopes ajuizou reclamação trabalhista em 

desfavor de M. Maciel Martins – ME e Maurílio Maciel Martins, ambos 

qualificados nos autos. Alega o requerente que foi contratado pelos 

requeridos para realizar serviço de colocação de forro e divisórias de 

gesso nas dependências das novas instalações da faculdade 

UNISIC-UNIASSELVI, e que ficou contratado que o preço da mão-de-obra 

seria de R$ 14,00 reais por metro quadrado caso fosse realizado serviço 

em apenas um prédio e R$ 10,00 caso fosse realizado nos dois prédios, 

bem como foi pactuado verbalmente um contrato complementar de R$ 

550,00 pelos reparos no serviço danificado por terceiros. Afirma ainda, 

que ao finalizar o primeiro prédio, foi impedido de iniciar o segundo por 

opção imotivada dos contratantes, tendo realizado 1.150 m² de serviço, de 

modo que o requerente recebeu dos requeridos apenas o valor R$ 

8.200,21, mais R$ 50,00 correspondente a 2 sacos de gesso em pó dado 

ao requerente como forma de pagamento, sendo que entende devido a 

importância remanescente de R$ 8.399,79, caracterizado pela soma dos 
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metros de serviço realizado multiplicado por R$ 14,00 e acrescidos de R$ 

550,00 referente aos reparos efetuados. Citado, os requeridos 

apresentaram contestação ao ID 1295574, suscitando preliminarmente a 

ilegitimidade ativa e passiva, bem como a exceção de incompetência do 

juízo trabalhista. No mérito, aduziram que foi celebrado contrato de 

prestação de serviço no valor total de R$ 20.000,00, para instalação de 

2.030 m² entre paredes e forros, correspondendo a R$ 9.85 por metro 

quadrado, e como forma de pagamento foram repassados valores 

adiantados ao requerente no total de R$ 8.200,21, mesmo não tendo 

realizado todas as etapas. Aduz que o requerente abandonou a obra, 

sendo obrigados a contratar outro profissional para finalizar no valor de 

R$ 5.000,00. Afirmam ainda, que o requerente realizou somente 1.073,04 

m² de serviço e pugnam pela procedência dos pedidos contrapostos com 

a condenação do requerente no pagamento do valor total de R$ 5.942,60, 

correspondentes a multa pelo descumprimento contratual, vez que 

abandonou a obra, danos matérias devido a falhas na prestação de 

serviço que resultaram em rachaduras e estofamento das placas, e por 

fim a obrigação de fazer de emissão das notas fiscais pelos serviços 

prestados pelo requerente, conforme acordado no contrato. Entre um ato 

e outro, ao ID 19725449, págs. 06-09, realizou-se audiência una, momento 

em que o requerente apresentou defesa escrita rebatendo os argumentos 

dos requeridos, bem como determinou-se a realização de perícia técnica, 

o qual aportou-se aos autos ao ID 19725449, págs. 42-76 e IDs 19725452, 

19725458. A parte requerente e requerida se manifestaram acerca da 

perícia ao ID 19725458, pág. 11-12, e págs. 14-17. Em seguida, designada 

audiência de instrução que ocorreu aos ID 19725458, pág. 51-55, 

momento em que foram ouvidos o requerente e requerido, bem como 

contraditada uma testemunha e colhido o depoimento de outra. Em 

seguida, os requeridos apresentaram manifestação ao ID 19725458, pág. 

56-60 aduzindo que o requerente e a testemunha ouvida possuíam 

amizade íntima, pugnando assim pela reabertura da contradita. Instado, o 

requerente manifestou ao ID 19725458, pág. 69-70, aduzindo que se trata 

somente de amizade de rede social. Ademais, deprecou-se a oitiva da 

testemunha dos requeridos que fora devidamente ouvida ao ID 19725460, 

pág. 01-02. Após, foi designada audiência de encerramento de instrução 

(ID 19725460, pág. 9), sendo realizada ao ID 19725460, pág. 11, ocasião 

em que a parte requerida apresentou alegações finais orais remissivas, e 

o requerente não compareceu. Após, o Juiz condutor do feito na esfera 

trabalhista proferiu sentença, acolhendo a preliminar de incompetência e 

determinando a remessa dos autos a uma das varas cíveis desta Comarca 

(ID 19725460, pág. 14-16). É o relatório do necessário. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 1. Recebo o declínio de competência e ratifico todos os atos até 

então realizados. 2. Quanto às preliminares de ilegitimidade ativa e passiva 

do segundo requerido, suscitadas pela parte requerida, AFASTO-AS, vez 

que “em se tratando de empresário individual, o patrimônio da pessoa 

física se confunde com o da própria pessoa jurídica, razão pela qual são 

legitimados tanto a pessoa física como a jurídica para responder por 

eventual indenização” (Processo nº 07047321820178070001 (1104802), 

5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Sebastião Coelho. j. 21.06.2018, DJe 

09.07.2018). No que tange a preliminar de incompetência, tenho por 

prejudicada. 3. Assim, estando devidamente instruído o feito e não 

havendo mais preliminares a serem sanadas, passo a analise do mérito. 

Pois bem. Vale lembrar que cabe ao requerente comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, ao passo que cabe ao requerido demonstrar “a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, 

a teor do art. 373 do CPC. Nesse sentido, aduz o requerente que realizou 

1.150m² de serviço de gesso aos requeridos, de modo que pactuou de 

maneira verbal que seria devido R$ 14,00 por m² caso a obra fosse 

realizada somente no primeiro prédio, senão vejamos em ocasião do seu 

depoimento pessoal: “Que inicialmente recebeu mensagem pelo What'sap 

do Sr. Maurilio para realizar uma obra; que sentaram e combinaram que o 

preço por m2 seria de R$14,00 se o serviço fosse em apenas um prédio e 

R$10,00 se fosse em dois prédio; que no outro dia o depoente assinou um 

contrato e o Sr. Maurílio não assinou a via a ser entregue ao depoente; 

que ninguém além dos dois presenciou este ajuste” (sic) (ID 19725458, 

pág. 51). Contudo, o requerente não se desincumbiu de comprovar a 

veracidade do suposto contrato verbal, vez que o próprio afirmou em seu 

depoimento, conforme colacionado acima, que ninguém além dos dois 

(requerente e requerido) presenciaram esse ajuste, de modo que, em que 

pese a testemunha Hércules Israel Pereira Pires afirmar que “já ouviu 

conversa entre o reclamante e o Sr. Maciel na obra, no sentido de que se 

fosse realizado o serviço dos dois prédios, seria o valor de R$ 10,00 o 

m2, se fosse para realizar apenas um seria o valor de R$ 14,00 m2” (sic) 

(ID 19725458, pág. 54), tal alegação se mostra contraditória, frágil e 

parcial, pois, a testemunha presta serviços de diárias ao requerente, bem 

como restou demonstrado pelos requeridos a amizade íntima entre ambos, 

conforme fotos publicadas em rede social (ID 19725458, pág. 56-58). 

Demais disso, os requeridos lograram êxito em demonstrar a existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo, vez que colacionaram aos autos 

o contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes em que 

pactuaram o preço total da obra em R$ 20.000,00, obra essa 

correspondente a 930 metros de parede de gesso, mais 1100 metros de 

forro de gesso, ou seja, 2.030m² de serviço para ser realizado, que 

dividido pelo valor total da obra, corresponde a R$ 9,85 por m² (ID 

19725445, pág. 08-10). Destarte, incabível a alegação do requerente de 

ineficácia do referido contrato devido ao fato de não lhe ter sido entregue 

sua via, uma vez que se encontra devidamente assinada pelo requerente 

com firma reconhecida de sua assinatura em Cartório, o que pressupõe a 

total concordância com todas as cláusulas ali expressas. Portanto, 

entendo que o valor legalmente acordado pelas partes referente ao m², 

corresponde a R$ 9,85 (nove reais e oitenta e cinco centavos). Contudo, 

no que tange à quantidade total de m² executados pelo requerente, objeto 

de controvérsia nos autos, vez que o requerente alega ser de 1.150 m² e 

o requerido de 1.073,04 m², verifico a impossibilidade de auferir a 

metragem exata devido a ausência de provas e conforme afirmação do 

perito técnico ao ID 19725449, pág. 64, onde aduz não ser possível 

calcular de forma exata quantos metros de forro e parede de gesso foram 

executados. No entanto, o expert ainda consigna em seu laudo que “a ré 

apontou a quantia de 618,43 m2 de teto de gesso e de 504,51 m² de 

parede de gesso, perfazendo a quantia total de 1.122,94 m²”. Assim, não 

havendo comprovação pelo requerente de sua alegação e havendo o 

requerido reconhecido no momento da perícia a quantia total de 1.122,94 

m² de serviço executado, tenho como esta a quantidade a ser 

considerada. Por conseguinte, multiplicando-se a área de 1.122,94 m² por 

R$ 9,85, chega-se ao montante total de R$ 11.060,95 (onze mil e sessenta 

reais e noventa e cinco centavos). Assim sendo, tendo o requerente 

reconhecido que recebeu a quantia de R$ 8.250,21, sendo fato 

incontroverso, pois confirma o requerido ao ID 19725444, pág. 38, 

verifica-se haver um saldo remanescente de R$ 2.810,74 (dois mil, 

oitocentos e dez reais e setenta e quatro centavos), que deve ser pago 

ao requerente pelas requeridas. Já no que tange aos reparos no gesso 

efetuados pelo requerente, que alega terem sido danificados pelo 

eletricista, no montante de R$ 550,00, em que pese o requerente não 

comprovar serem devidos este valor, o requerido em seu depoimento 

pessoal, reconhece que houve a necessidade do requerente ir “realizando 

pequenos reparos posteriormente”, pois “o eletricista pedia para deixar os 

espaços no gesso para realização de seu serviço e o autor não aceitava 

e fechava todos os espaços” (ID 19725458, pág. 52). Porém, o perito 

técnico concluiu que “a alegação do autor de que os profissionais que 

atuaram na instalação da rede elétrica o fizeram de forma inadequada 

revelou-se verdadeira” (ID 19725458, pág. 01), assim, reconhecendo o 

requerido os reparos feitos pelo requerente, e não havendo impugnação 

específica acerca do valor alegado, reconheço como devido também o 

pagamento de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). 4. Do pedido 

contraposto/reconvenção. Pleiteia o requerido a título de danos materiais, 

a condenação do requerente na quantia de R$ 5.000,00, vez que o gesso 

instalado apresentou rachaduras e estofamentos nas placas devido à má 

instalação, sendo necessária a contratação de outro profissional para 

reparar as falhas. Nesse ponto, a perícia se demonstrou clara nas 

seguintes conclusões (ID 19725452 - Pág. 10): “Os defeitos presentes na 

obra inspecionada foram demonstrados em abundância de detalhes, 

registrados fotograficamente e tecnicamente. Também foram apontadas 

as condições inadequadas quando comparadas com as recomendações 

técnicas pertinentes”. “A causa principal das falhas encontradas deve ser 

atribuída à inexistência de um projeto executivo nos termos da norma 

ABNT NBR 15.758-1: Sistemas construtivos em chapas de gesso para 

Drywall – Projeto e procedimentos executivos para montagem, e da norma 

ABNT NBR 14.715-1: Chapas de gesso para Drywall – Métodos de 

ensino”. (negritei) “A responsabilidade pela contratação de um 

responsável técnico evidentemente fica a cargo do proprietário da obra 

e/ou pela sua execução. Não houve responsável técnico, seja na 

execução do projeto, seja durante a sua execução. Tratando-se de uma 

obra de engenharia, essa condição é imperativa”. (negritei) Portanto, 

extrai-se de todo o laudo pericial, que a contratação de um projeto 
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executivo e responsável técnico era de suma importância para a correta 

execução da obra, vez que o requerente seria um mero profissional 

p rá t i co ,  execu to r  do  se rv i ço  de  mão-de -ob ra ,  sem 

qualificação/responsabilidade técnica suficiente, de modo que a obrigação 

da contratação desse projeto executivo e do responsável técnico é de 

responsabilidade dos contratantes/requeridos, o que afasta o direito de 

indenização pelos danos materiais sofridos, vez que atraíram para si a 

causa das inadequações e falhas encontradas na obra. Ademais, os 

requeridos pugnam também pela aplicação de multa de 10%, sobre a parte 

da empreitada não cumprida, a ser suportada pelo requerente, conforme 

cláusula contratual (ID 19725445, pág. 10), alegando que o requerente 

teria abandonado a obra inacabada. Contudo, o requerente aduz na inicial 

que fora impedido de dar continuidade ao serviço e iniciar as obras no 

segundo prédio. Já em seu depoimento pessoal, o requerente informa que 

disse ao requerido: “eu volto a trabalhar quando o senhor pagar o estrago 

do pedreiro e eletricista” (ID 19725458 - Pág. 52). Na mesma ocasião, em 

seu depoimento pessoal, o requerido alega que em razão da reclamação 

feita acerca da qualidade do serviço, o requerente ficou nervoso e deixou 

a obra, em seguida afirma também, que embora tenha constado no 

contrato que seria realizado o serviço nos dois prédios, o requerido só iria 

permitir a obra no segundo prédio, caso aprovasse o servido do 

requerente no primeiro prédio (ID 19725458 - Pág. 52). Assim, inobstante 

as diversas argumentações e falácias, conforme já exposto acima, o fato 

de o requerido/contratante não ter fornecido um projeto executivo ao 

requerente, atraiu para si todas as responsabilidades e consequências 

danosas em decorrência do serviço, o que torna a aplicação da multa 

contratual, improcedente. No que pertine à obrigação de fazer a fim de que 

o requerente forneça as notas fiscais dos serviços prestados e pagos, 

trata-se de obrigação tributária para a qual se exige ação adequada para 

sua pretensão. E, por fim, quanto à propalada litigância de má-fé da parte 

requerente, ventilada pela parte requerida em sua contestação, tem-se 

que não é possível se extrair na conduta do requerente uma tentativa 

ardilosa de movimentar a máquina judiciária do Estado de forma 

irresponsável. Não se materializa, destarte, nenhuma das hipóteses 

contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Aliás, “A aplicação de 

penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente 

identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a 

parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e 

defesa).” (STJ – 3ª Turma Cível. Resp. nº 906269/BA (2006/0248923-0). 

Rel. Humberto Gomes de Barros. Julg. 16.10.2007, unânime.) Portanto, não 

exsurge dos autos prova de que a parte autora tenha agido com dolo no 

processo, inclusive com informações inverídicas, motivo pelo qual não se 

mostra possível a condenação desta por litigância de má-fé. Assim, diante 

de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para o fim de CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 3.360,74 

(três mil, trezentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos) ao 

requerente, corrigidos monetariamente a partir da data da citação, 

acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês a partir desta 

data, e julgo totalmente IMPROCEDENTE o pedido contraposto. No mais, 

CONDENO os requeridos, ainda, no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios ao patrono do demandante que, à vista da matéria 

em discussão, tempo da demanda, bem como o trabalho desenvolvido e, 

ainda, atendendo aos critérios do art. 85, parágrafos 2º e 8º do CPC, fixo 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALMIR APARECIDO PEREIRA, Cpf: 

62770136100, Rg: 1150326-2, Filiação: Sebastião Pereira e de Rosa Maria 

da Silva Pereira, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 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. bem como INTIMAR à quem 

interessar que foi DECLARADO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

nos termos do inciso I do art. 269 do CPC.Em consonância com o disposto 

no art. 898 do CPC, ARRECADE-SE o valor consignado como bem de 

ausente, PUBLICANDO-SE editais durante 01 (um) ano, reproduzidos de 

dois em dois meses, anunciando a aludida arrecadação e chamando o 

ausente, nos termos do art. 1.160 do CPC. Sentença: Vistos.Trata-se de 

"Ação de Consignação em Pagamento com pedido de Tutela Antecipada" 

proposta por Valmir Aparecido Pereira em face de Modacor Industria e 

Comércio Ltda., ambos qualificados na inicial.Relata a parte autora que 

firmou transação comercial com o requerido para aquisição de 

mercadorias – roupas, no valor total de R$ 543,00 (quinhentos e quarenta 

e três reais), tendo como forma de pagamento a emissão de 02 (dois) 

cheques, sendo eles nos valores de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um 

reais) e R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais), pós-datados para 

29/08/2007 e 29/09/2007, respectivamente.Argumenta que, em razão de 

dificuldades financeiras, o requerente não logrou êxito em adimplir os 

títulos à época do vencimento, razão pela qual, ambas as cártulas foram 

devolvidas por insuficiência de fundos, sendo que, por isso, teve seu 

nome incluso no Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos 

(CCF).Aduz, ainda, que, o requerido atualmente encontra-se em local 

incerto e não sabido, restando frustradas as tentativas do requerente em 

localizá-lo para quitação do débito, não restando outra alternativasenão a 

propositura da presente para adimplemento da obrigação e exclusão de 

seus dados junto ao CCF.A inicial (05/09) veio instruída com os 

documentos de fls. 10/43.A peça inaugural foi recebida às fls. 49/52, 

oportunidade na qual fora deferido os benefícios da justiça gratuita, bem 

como se determinou a expedição de guia de depósito judicial para 

recolhimento do valores a serem consignados, determinando-se, ainda, a 

as baixa de restrições em nome do requerente referentes aos títulos em 

tela, após comprovação do depósito, bem ainda, a nomeação da 

Defensoria Pública para patrocinar a defesa da empresa demandada.O 

depósito fora efetuado à fl. 57.Edital de citação à fl.60.Certificou-se à fl. 65 

o decurso do prazo sem apresentação de resposta pela ré.Pelo petitório 

de fl. 69, pugna o demandante pela decretação da revelia da demandada. 

Às fls. 72/73 aportou contestação por negativa geral, apresentada pela 

Defensoria Pública.É o relatório. Fundamento e decido.De proêmio, verifico 

que, entrementes tenha o réu sido citado por edital, deixou o prazo correr 

in albis, tendo a Defensoria Pública apresentado contestação por negativa 

geral, nos termos do art. 9º, inciso II, CPC, de modo que passo a julgar 

antecipadamente a lide, consoante preceitua o art.330,inciso II, CPC. "O 

juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: (Alterado pela 

L-005.925-1973)I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, 

ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova 

em audiência".Pois bem.A ação de consignação em pagamento, forma 

compulsória de pagamento, tem por finalidade obter a extinção judicial de 

uma obrigação, buscando, dessa forma, duas situações jurídicas. A 

primeira consistente em cumprir a obrigação e a segunda, por 

conseguinte, em receber a quitação pelo cumprimento.Quanto à primeira 

situação supracitada, a parte autora efetivou o depósito de fl.57, 

justamente com escopo de cumprir a obrigação.No que toca à segunda 

situação, referente à quitação, a verdade é que tal ato, em regra, depende 

da manifestação da parte credora.Porém, o caso em apreço revela que o 

credor é desconhecido, uma vez que não há informações sobre seu 

paradeiro ou condições de aferi-la, uma vez que não há dados suficientes 

para efetivação de buscas de endereço da parte por meio dos convênios 

judiciais.Diante desse quadro, a quitação do "quantum" devido restaria 

prejudicada se não houvesse previsão legal para situações como 

essa.Nesse particular, convém transcrever o teor do art. 898, primeira 

parte, do CPC, verbis:"Art. 898. Quando a consignação se fundar em 

dúvida sobre quem deva legitimamente receber, não comparecendo 

nenhum pretendente, converter-se-á o depósito em arrecadação de bens 

de ausentes; (...)"É o estrito caso dos autos, procedeu-se à citação do 

requerido por edital, oportunidade em que não se obteve êxito.O Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, em recente julgamento, decidiu da 

seguinte forma:"CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Esgotamento 

dos meios processuais disponíveis à localização do devedor - Adequação 

da citação por edital - Preliminar afastada - Recurso não provido. 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Cheque - Credor em lugar incerto e 

não sabido - Diligências de tentativa de localização da ré infrutíferas - 

Procedência - Legitimidade do interesse do devedor em quitar seu débito e 

regularizar a sua situação - Subsistência da extinção da obrigação e 

cancelamento do protesto ."Logo, ante a incidência dos efeitos da revelia, 

alhures decretada, o pedido inicial deve ser julgado procedente para a 
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extinção da obrigação e o valor depositado deverá ser convertido em bem 

de ausentes. Nesse sentido, o ilustre doutrinador Marcus Vinicius Rios 

Gonçalves assim pontificou:"O procedimento que se segue à citação é o 

do art. 898 do CPC, e variará conforme a atitude tomada pelos réus. Se 

nenhum comparecer, o juiz, se caso, aplicará a todos os efeitos da revelia 

e proferirá sentença, declarando a suficiência do depósito e a extinção da 

obrigação. Com isso, haverá a liberação do devedor. A quantia ou coisa 

depositada será arrecadada como bem de ausentes, prosseguindo-se na 

forma dos arts. 1.160 e s. do CPC ." (negrito acrescidos).Portanto, é 

legítimo o interesse da parte autora em quitar o seu débito e regularizar a 

situação, não havendo como negar-lhe tal direito.POSTO ISSO, ACOLHO a 

pretensão deduzida nos autos, razão porque JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido da parte consignante, declarando efetuado o 

pagamento dos cheques n° 000032 e n° 000033, cujo valor se encontra 

depositado em Juízo, razão pela qual DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 269 do CPC.Em 

consonância com o disposto no art. 898 do CPC, ARRECADE-SE o valor 

consignado como bem de ausente, PUBLICANDO-SE editais durante 01 

(um) ano, reproduzidos de dois em dois meses, anunciando a aludida 

arrecadação e chamando o ausente, nos termos do art. 1.160 do 

CPC.DEIXO de nomear curador provisório, uma vez que se trata de 

depósito efetuado na conta única do TJMT.Transcorrido o prazo de 

publicação dos editais, CERTIFIQUE-SE o necessário e, caso não haja 

manifestação dos interessados na sucessão, AO MPE para os fins do art. 

1.163, §2º, do CPC.CUSTAS pela parte autora, todavia, SUSPENDO sua 

exigibilidade nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.P.R.I.C. 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, Nair Santos Rockenbach, digitei. 

Colíder, 21 de junho de 2018 - Rosangela Block Banazeski - Gestor(a) 

Judiciário(a) - Autorizado art. 1.205/CNG

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO MENECHELLO, brasileiro(a), 

solteiro(a), comerciante. 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. Bem como, da arrecadação do pagamento dos cheques 

n° 000062, n° 000063 e n° 000064, cujo valor encontra-se depositado em 

Juízo, para pugnar o que entender de direito. Sentença: Vistos.Trata-se de 

ação de consignação em pagamento movida por Valmir Aparecido Pereira 

em face de Luciano Meneghello, ambos qualificados, em razão da emissão 

de 3chequesno valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com 

cópias encartadas às fls. 13/18, e sua posterior devolução por 

insuficiência de fundos, sendo que, por isso, teve seu nome incluso no 

Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos.Segundo alega a parte 

autora, o cheque fora emitido em benefício do demandado em razão da 

aquisição de mercadorias – roupas, no valor total de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais), todavia, argumenta que, em razão de 

dificuldades financeiras, o requerente não logrou êxito em quitar os títulos 

à época do vencimento.Relata que o requerido atualmente encontra-se em 

local incerto e não sabido, restando frustradas as tentativas do 

requerente em localizá-lo para quitação do débito, não restando outra 

alternativasenão a propositura da presente para adimplemento da 

obrigação e exclusão de seus dados do CCF.A inicial veio instruída com 

os documentos de fls. 10/46, inclusive, o cálculo de fl. 23.A peça inaugural 

foi recebida às fls. 52/55, oportunidade na qual foi deferido os benefícios 

da justiça gratuita bem como se determinou a expedição de guia de 

depósito judicial para recolhimento do valor a ser consignado, 

determinando-se, ainda, a as baixas de restrições em nome do 

requerente, referentes aos títulos em tela, após comprovação do 

depósito.O depósito fora efetuado à fl. 60.Às fls. 71/72 aportou 

contestação por negativa geral, apresentada pela Defensoria Pública.É o 

sucinto relatório. Fundamento e decido.De proêmio, verifico que, 

entrementes tenha o réu sido citado por edital, deixou o prazo correr in 

albis, tendo a Defensoria Pública apresentado contestação por negativa 

geral, nos termos do art. 9º, inciso II, CPC, de modo que passo a julgar 

antecipadamente a lide, consoante preceitua o art.330,inciso II, CPC. "O 

juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: (Alterado pela 

L-005.925-1973)I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, 

ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova 

em audiência".Pois bem.A ação de consignação em pagamento, forma 

compulsória de pagamento, tem por finalidade obter a extinção judicial de 

uma obrigação, buscando, dessa forma, duas situações jurídicas. A 

primeira consistente em cumprir a obrigação e a segunda, por 

conseguinte, em receber a quitação pelo cumprimento.Quanto à primeira 

situação supracitada, a parte autora efetivou o depósito de fl.60, 

justamente com escopo de cumprir a obrigação.No que toca à segunda 

situação, referente à quitação, a verdade é que tal ato, em regra, depende 

da manifestação da parte credora.Porém, o caso em apreço revela que o 

credor é desconhecido, uma vez que não há informações sobre seu 

paradeiro ou condições de aferi-la, uma vez que não há dados suficientes 

para efetivação de buscas de endereço da parte por meio dos convênios 

judiciais.Diante desse quadro, a quitação do "quantum" devido restaria 

prejudicada se não houvesse previsão legal para situações como 

essa.Nesse particular, convém transcrever o teor do art. 898, primeira 

parte, do CPC, verbis:"Art. 898. Quando a consignação se fundar em 

dúvida sobre quem deva legitimamente receber, não comparecendo 

nenhum pretendente, converter-se-á o depósito em arrecadação de bens 

de ausentes; (...)"É o estrito caso dos autos, procedeu-se a citação do 

requerido por edital, oportunidade em que não se obteve êxito.O Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, em recente julgamento, decidiu da 

seguinte forma:"CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Esgotamento 

dos meios processuais disponíveis à localização do devedor - Adequação 

da citação por edital - Preliminar afastada - Recurso não provido. 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Cheque - Credor em lugar incerto e 

não sabido - Diligências de tentativa de localização da ré infrutíferas - 

Procedência - Legitimidade do interesse do devedor em quitar seu débito e 

regularizar a sua situação - Subsistência da extinção da obrigação e 

cancelamento do protesto ."Logo, a revelia deve ser decretada e o pedido 

inicial julgado procedente para a extinção da obrigação, todavia, o valor 

depositado deverá ser convertido em bem de ausentes.Nesse sentido, o 

ilustre doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves assim pontificou:"O 

procedimento que se segue à citação é o do art. 898 do CPC, e variará 

conforme a atitude tomada pelos réus. Se nenhum comparecer, o juiz, se 

caso, aplicará a todos os efeitos da revelia e proferirá sentença, 

declarando a suficiência do depósito e a extinção da obrigação. Com isso, 

haverá a liberação do devedor. A quantia ou coisa depositada será 

arrecadada como bem de ausentes, prosseguindo-se na forma dos arts. 

1.160 e s. do CPC ." (negrito acrescidos).Portanto, é legítimo o interesse 

da parte autora em quitar o seu débito e regularizar a situação, não 

havendo como negar-lhe tal direito.POSTO ISSO, ACOLHO a pretensão 

deduzida nos autos, razão porque JULGO totalmente PROCEDENTE o 

pedido da parte consignante, declarando efetuado o pagamento dos 

cheques n° 000062, n° 000063 e n° 000064, cujo valor encontra-se 

depositado em Juízo, razão pela qual DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 269 do CPC.Em 

consonância com o disposto no art. 898 do CPC, ARRECADE-SE o valor 

consignado como bem de ausente, PUBLICANDO-SE editais durante 01 

(um) ano, reproduzidos de dois em dois meses, anunciando a aludida 

arrecadação e chamando o ausente, nos termos do art. 1.160 do 

CPC.DEIXO de nomear curador provisório, uma vez que se trata de 

depósito efetuado na conta única do TJMT.Transcorrido o prazo de 

publicação dos editais, CERTIFIQUE-SE o necessário e, caso não haja 

manifestação dos interessados na sucessão, AO MPE para os fins do art. 

1.163, §2º, do CPC.CUSTAS pela parte autora, todavia, SUSPENDO sua 

exigibilidade nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.P.R.I.C. 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, Myrna Nayara Queiroz Leite 

Viana, digitei. Colíder, 08 de junho de 2018 Rosangela Block Banazeski 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001761-78.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA MOREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, por todo o ter da manifestação e 

comprovante de pagamento id. 29471791, para, querendo pugnar o que 

entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000524-09.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAELE GOULART DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de 

Oficial de Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, 

art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte 

autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

certidão negativa de diligência de id. 27780368.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002354-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSO MOISES 00417772122 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO ELETRICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste(m) acerca da correspondência devolvida de id. 25655240 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001958-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELI RIBAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo, pugnar o que entender pertinente, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001766-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SOUZA LEMES (REQUERENTE)

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 COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1001766-37.2018.8.11.0009 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

SOUZA LEMES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos. I – DO 

RELATÓRIO Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. I – II DA DECRETAÇÃO DE REVELIA Não obstante a requerida 

ter sido devidamente citada, ter comparecido em audiência de conciliação, 

deixou de apresentar contestação seguindo a inteligência da sumula 11 da 

Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: SÚMULA 11: A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia. II – FUNDAMENTAÇÃO 

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 INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO proposta por MARCOS ANTONIO 

DE SOUZA LEMES em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. 

Como se sabe, se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros 

os fatos afirmados pelo autor. A decretação da revelia, contudo, não 

conduz à procedência automática dos pedidos formulados na inicial, 

incumbindo ao magistrado, de acordo com seu livre convencimento, a 

análise das alegações e das provas produzidas nos autos. No entanto, os 

pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que a 

demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos 

termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no particular, demonstração da 

conduta abusiva a responsabilizar a acionada, considerando-se não há 

comprovação de que a ré não cumpriu com o acordado e que reduziu sua 

utilização de SMS impossibilitando o autor de se comunicar, bem como que 

tentou solucionar o problema de comunicação sem sucesso, vez que 

sequer apresentou números de protocolos de atendimento. Ademais, para 

que se possa falar em eventual inversão do ônus da prova nos termos da 

legislação consumerista, é indispensável que a reclamante apresente um 

mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a 

fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu 

no caso vertente, vez que não há nos autos documentos que comprovem 

o alegado pelo autor, sequer indicou números de protocolos de 

atendimento, o que a constituir o cerne da questão e sendo elementos de 

fácil produção. No respeitante: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. (...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, 

segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do 

consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados 

ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O 

acórdão entendeu que não se juntou à inicial nenhum documento que 

comprovasse uma mínima prova de fato constitutivo do direito dos 

recorrentes, inexistindo qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do 

ônus probatório. (...) (AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). 

Desta feita, os pedidos formulados pelo requerente na inicial não merecem 

acolhimento. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

tanto os pedidos formulados na inicial quanto o pedido contraposto, e o 

faço com resolução do mérito, com fulcro no art.487, I, do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta instância (arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. O presente Projeto de 

Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Colíder-MT, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 

270/2007. Colíder-MT, 14 de outubro de 2019. Marluce Núbia Baldo dos 

Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 14 de 

outubro de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001365-72.2017.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

J L DIAS TADIOTTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. DOS REIS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre 

a correspondência devolvida, juntada no id. 27388557, para apresentar o 

novo endereço da parte promovida, no prazo de 05 (cinco) dias para fins 

de intimação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000006-19.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIA GONCALVES DE ALCANTARA RIVADAVIA (EXECUTADO)

ZENI GONCALVES DE ALCANTARA (EXECUTADO)

RESTAURANTE PAPIROU LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT6908/A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo n°. 

1000006-19.8.11.0009 Vistos em Sentença. I – DO RELATÓRIO 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. II – 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES II.I – DA CITAÇÃO DA 

PESSOA JURÍDICA ATRAVÉS DA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE 

LEGAL Devido a não citação da pessoa jurídica através de AR, a parte 

autora fez pedido para que a citação da pessoa jurídica fosse efetivada 

através da pessoa de sua representante legal, Srª. Zeni Gonçalves de 

Alcântara (ID 18411587). A requerida Zeni, foi devidamente citada através 

de correspondência (AR), ID. 17913742. Contudo, levando a consideração 

a teoria da aparência, a citação da pessoa jurídica poderá ser considera 

válida através da citação de sua representante legal, sem prejuízo algum. 

Neste sentido, colhe-se julgados: E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA 

CITAÇÃO - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ATRAVÉS DE PESSOA QUE 

SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – VALIDADE – TEORIA 

DA APARÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA. Se aquele que se encontrava 

na filial da Instituição Financeira no momento da citação recebeu a 

contrafé oferecida pelo oficial de justiça exarando sua assinatura no 

mandado, sem opor qualquer ressalva, não há como declarar a nulidade 

da citação, aplicando-se ao caso a teoria da aparência. Preliminar 

rejeitada. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – LAPSO 

PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE DEVE SER CONTADO DA 

CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO 

NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A 

prescrição do direito de ação para a cobrança de crédito tributário ocorre 

em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, ou 

seja, da notificação do contribuinte para o pagamento, ex vi do artigo 174, 

caput, do CTN. O crédito tributário considera-se constituído definitivamente 

após a notificação do sujeito passivo ou, se interposto recurso 

administrativo no prazo legal, a partir da notificação da decisão, daí 

passando a fluir o prazo prescricional. MÉRITO ASSERTIVAS GENÉRICAS 

QUE NÃO DEMONSTRAM DE MANEIRA ESPECÍFICA AS AVENTADAS 

ILEGALIDADES NOS AUTOS DE INFRAÇÃO, PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTES 

PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA 

RECURSO IMPROVIDO. Se as CDA's atenderam todos os requisitos 

estampados no artigo 202 do Código Tributário Nacional, pormenorizando 

os tributos e multa exigidos, possibilitando, assim, o pleno exercício de 

defesa não há que se falar em nulidade daqueles títulos, que são aptos a 

suportar o processo de execução fiscal. Recurso conhecido, mas 

improvido. (TJ-MS - APL: 08257454320178120001 MS 

0825745-43.2017.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de 

Julgamento: 20/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2019) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. 

TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO. Considera-se válida a 

citação de pessoa jurídica feita em nome de quem se apresenta como se 

fosse seu representante legal, apondo sua assinatura sem ressalvas. 

Aplicação da Teoria da Aparência. Precedentes do STJ. Caso concreto em 

que o juízo a quo entendeu pela necessidade de citação da pessoa 

jurídica na pessoa de seu representante legal, através de oficial de justiça. 

Cautela que se mostra desnecessária. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70053745857, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, 

Julgado em 15/04/2013) (TJ-RS - AI: 70053745857 RS, Relator: Antônio 

Corrêa Palmeiro da Fontoura, Data de Julgamento: 15/04/2013, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/04/2013) II.II 

DA DECRETAÇÃO DE REVELIA Não obstante a requerida Zeni ter sido 

devidamente citada (ID. 17913742), a mesma não compareceu na 

audiência de tentativa de conciliação (ID 18545793), bem como não 

apresentou contestação (ID 19403886), seguindo a inteligência da sumula 

11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: SÚMULA 11: A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia. Ainda, à revelia da 

requerida Restaurante Papirou LTDA – ME é medida que também se impõe, 

vez que a citação da requerida Zeni, se estenderá a pessoa jurídica 

também. III – FUNDAMENTAÇÃO 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. A preliminar de ilegitimidade de 

parte apresentada pela ré Livia Gonçalves de Alcantara Rivadavia, não 

deve prosperar, vez que se confunde com o mérito da demanda. Ademais, 

verifico que os documentos carreados aos autos são suficientes para um 

decreto condenatório favorável à parte autora. Incumbe ao requerente 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, foram juntados o titulo que 

fundamenta a ação de cobrança. Não obstante a parte ré Livia, em sua 

contestação (ID 18609200) querer alegar que inexistiu relação mercantil 

entre o autor e ela, que nunca teve conhecimentos de tais negociações, 

vale mencionar, a negociação objeto da demanda, era a entrega de carne 

no estabelecimento comercial das rés, tal alegado não merece respaldo. 

Ainda, a ré Lívia, alega que nunca autorizou terceiros a efetuarem 

compras ou receberem as carnes em seu estabelecimento comercial, 

pessoas distintas a lide, não podendo responder por atos de terceiro, ao 

final requereu a inépcia da petição inicial e extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Pois bem. Com relação os recibos das mercadorias 

assinadas/firmadas por pessoas distintas a lide, pelo que se denota tais 

pessoas provavelmente eram funcionários das rés, sendo que estas 

possuíam um estabelecimento comercial, portanto, plausível que os 

funcionários recebessem as carnes no estabelecimento comercial, logo, 

não há em que se falar em qualquer ato ilícito do requerente. No presente 

caso, possível aplicar a teoria da aparência, não havendo necessidade 

dos recibos de entrega das carnes estarem assinados somente pelas rés, 

mas sim por seus funcionários também. É assim, o entendimento 

jurisprudencial: MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. 

NOTAS FISCAIS. COMPROVANTE DE ENTREGA. Ação monitória fundada 

em contrato de compra e venda de mercadorias. Sentença de parcial 

procedência do pedido inicial. Acolhimento parcial dos embargos 

monitórios, com a exclusão de valores relativos a notas fiscais, cuja 

entrega dos produtos não foi comprovada. Controvérsia limitada à efetiva 

comprovação do recebimento das mercadorias pela ré, vez que esta alega 

a inexistência de prova inequívoca neste sentido. Empresa autora, que 

acostou notas fiscais decorrentes da venda das mercadorias, assim como 

os canhotos de entrega, os quais se constituem documentos hábeis a 

comprovar a relação jurídica de direito material havida entre as partes. 

Entendimento há muito pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que 

notas fiscais servem para o ajuizamento da ação monitória, não sendo 

sequer exigida a assinatura do devedor. Canhotos, que se encontram 

devidamente assinados e pelo mesmo preposto. Ausência de qualquer 

documento capaz de provar a inexistência de funcionário com o mesmo 

nome no quadro de funcionários da ré. Mercadorias entregues no 

endereço correto da destinatária. Aplicação da teoria da aparência. Falta 

de interesse recursal no tocante à atualização do débito. Questão a ser 

tratada em sede de liquidação de sentença. Negado provimento ao 

recurso. (TJ-RJ - APL: 00186372120158190211, Relator: Des(a). DENISE 

LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 05/02/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA 
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CÂMARA CÍVEL) COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA 

JURÍDICA. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE FALÊNCIA. 

COMPROVAÇÃO DE INÚMEROS PROTESTOS E DIFICULDADES 

FINANCEIRAS COM PEDIDO DE FALÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. 

NOTAS FISCAIS. CANHOTOS DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA. 

ASSINATURAS DOS FUNCIONÁRIOS DA DEVEDORA. FATO NÃO 

IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. PROVA ESCRITA HÁBIL A 

AMPARAR A AÇÃO MONITÓRIA. Na hipótese de pessoa jurídica de direito 

privado com fins lucrativos, deve ser robusta a prova de hipossuficiência 

econômica para a concessão da justiça gratuita. Os elementos objetivos e 

provas colacionadas aos autos evidenciam a impossibilidade de custeio 

das custas e despesas processuais. não afeta a idoneidade jurídica a 

falta de identificação do funcionário que subscreveu as referidas notas 

fiscais, mormente porque quase sempre recebidas pelos mesmos 

funcionários os quais a apelante não negou fazerem parte de seu quadro, 

ônus que lhe impunha nos termos do art. 373, II, do CPC, aplicando-se, no 

caso, a teoria da aparência que visa a preservação da boa-fé nas 

relações negociais. Notas fiscais acompanhadas de canhoto de 

recebimento devidamente assinados por prepostos da ré constituem prova 

escrita sem eficácia de título executivo que autoriza o manejo de ação 

monitória. Título executivo judicial corretamente constituído. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10092790520178260161 SP 

1009279-05.2017.8.26.0161, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 

28/03/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/03/2019) Ainda, nota-se que nos recibos também possui a assinatura 

das rés (ID 17220820 – pág. 01, 04, 06/10, ID 17220821 – págs. 01/06, ID 

172208232 págs. 01, ID 17220824 págs. 01/03, 05/07, ID 17220825 págs. 

01, 03,05, ID 17220826 – págs. 04/05, 07/10, 13, 15, ID 17220828 – págs. 

02/05, 07/10, 13, 16/18, 20/22, ID 17220838 – págs. 01/03, 05, 16, 18/20) 

constam assinaturas de representantes da ré nos canhotos de 

recebimento das mercadorias. Ressalta-se que a contestante não 

impugnou a autenticidade dos recibos que deram ensejo ao ajuizamento da 

presente ação monitória, que se mostram válidas e eficazes à 

demonstração do crédito buscado, mormente porque entregues no 

endereço do estabelecimento da compradora, sem ressalvas. Assim, é 

mister a procedência da presente ação aplicando-se, no caso, a teoria da 

aparência que visa a preservação da boa-fé nas relações negociais. IV - 

DISPOSITIVO Assim, declaro a revelia da parte reclamada (Zeni, e 

Restaurante Papirou), com fundamento no artigo 344, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE dos pedidos da demanda para CONDENAR as promovidas, 

ao pagamento do valor de R$ 24.403,87 (vinte e quatro mil e quatrocentos 

e três reais e oitenta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo 

índice oficial INPC/IBGE, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme 

Sumula 43 STJ, e incidência de juros simples de 1% ao mês, a partir da 

citação. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. O 

presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 28 de agosto de 

2019. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Colíder, 28 de 

agosto de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000005-34.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIA GONCALVES DE ALCANTARA RIVADAVIA (REQUERIDO)

ZENI GONCALVES DE ALCANTARA (REQUERIDO)

RESTAURANTE PAPIROU LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo, pugnar o que entender pertinente, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000656-66.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JANISLEI CRISTINA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DOMINGUES (REU)

 

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 PROCESSO n. 

1000656-66.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

JANISLEI CRISTINA PIRES POLO PASSIVO: Nome: JOSE CARLOS 

DOMINGUES Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre 

a tentativa infrutífera de citação da parte requerida, como comprova a 

certidão de oficial de justiça com número de id. 26981396, para que 

apresente o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002015-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEIDE BARBOSA DE ALENCAR (EXECUTADO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo, pugnar o que entender pertinente, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000924-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO OAB - MT0014756A (ADVOGADO(A))

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

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 PROCESSO n. 

1000924-57.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: [CHEQUE]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: ALEXANDRE ROOS POLO 

PASSIVO: Nome: AGRO SOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME 

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) exequente(s), através do(a) 
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Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010602-79.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CASTELINI & RIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE BETELI (REQUERIDO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo, pugnar o que entender pertinente, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-59.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE TEREZINHA ALVES DE QUEIROZ (AUTOR)

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)

 

PROCESSO n. 1000208-59.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:MEIRE 

TEREZINHA ALVES DE QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAURICIO RICARDO ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000815-43.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA PERTELI (EXECUTADO)

FLORISVALDO BATISTA (EXECUTADO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre 

a Certidão do oficial de justiça Id. 27170975, para apresentar o novo 

endereço da parte promovida, para fins de intimação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000815-43.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA PERTELI (EXECUTADO)

FLORISVALDO BATISTA (EXECUTADO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre 

a Certidão do oficial de justiça Id. 27170975, para apresentar o novo 

endereço da parte promovida, no prazo de 05 (cinco), para fins de 

intimação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010533-13.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE AVILA LEMOS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MT13779-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

 

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) , 

constituído nos autos, para, querendo, pugnar o que entender pertinente, 

no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000440-08.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANDRO DA SILVA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA SILVA MELO (EXECUTADO)

 

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), de todo 

o teor do AR juntado no Id. 27359521, para apresentar o novo endereço 

da parte promovida, para fins de intimação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000440-08.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANDRO DA SILVA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA SILVA MELO (EXECUTADO)

 

Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), de todo o teor do AR juntado no Id. 

27359521, para apresentar o novo endereço da parte promovida/pugnar o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-64.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FUZARO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000531-64.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:FATIMA FUZARO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO GALADINOVIC 

ALVIM POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 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: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 9 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002008-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JOSÉ FEITOSA (EXECUTADO)

EVERALDO LUCIO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa em relação ao 

Executado Everaldo Lucio Pereira dos Santos, conforme id. 27153429.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001920-89.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI OLIVEIRA DE ABREU (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de id.26947764.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000561-85.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CCV ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SONDAHL DE CAMPOS OAB - PR28644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA JAKYBALIS (REQUERIDO)

Camila de Carvalho Silva Jakybalis (REQUERIDO)

ELENICE LOPES JAKYBALIS (REQUERIDO)

GIOVANI ANDRIOLI JAKYBALIS (REQUERIDO)

Felipe Casas Jakybalis (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, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000613-81.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO PEREIRA RESENDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

 

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, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000461-33.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. D. N. (REQUERENTE)

M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. O. (REQUERIDO)

L. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000461-33.2020.8.11.0046. 

REQUERENTE: MEIRE DE OLIVEIRA, EDER JUSTINO DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: VALTER DE OLIVEIRA, LICELIA APARECIDA DA SILVA 

Vistos em substituição. Trata-se de Ação de Modificação de Guarda 

ajuizada por Meire de Oliveira e Eder Justino do Nascimento em face de 

Valter de Oliveira e Licélia Aparecida da Silva. Aduz, em síntese, que a 

requerente é tia dos menores Pedro Henrique da Silva de Oliveira e Luana 

Aparecida da Silva Oliveira e que possui a guarda provisória dos infantes 

por força de decisão judicial emanada nos autos de código 127999 – 

Apolo TJMT. Pleiteia a modificação da guarda dos menores ante o 

diagnóstico de câncer de mama, razão pela qual, segundo a requerente, 

não possui condições para manter as crianças sob sua guarda. É o relato 

do necessário. Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Determino 

que o feito deverá tramitar em segredo de justiça, nos termo do inciso II, do 

artigo 189, do CPC. Da liminar de guarda provisória. Inicialmente, cumpre 

registrar que para a concessão, initio litis, da medida requerida torna-se 

imprescindível que se constate a existência dos requisitos basilares 

exigidos pela norma processual, quais sejam o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. A expressão fumus boni significa aparência de bom 

direito, e é correlata às expressões cognição sumária, não exauriente, 

incompleta, superficial ou perfunctória. Já o periculum in mora seria a 

circunstância de que ou a medida é concedida quando se pleiteia ou, 

depois, de nada mais adiantará a sua concessão. O risco da demora é o 

risco da ineficácia. Posto isto, cumpre salientar que o princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, nascido das ideias 

iluministas do século XVIII, como objetivo da democracia, consagrou-se à 

categoria de valor supremo após a Segunda Guerra Mundial, emergindo da 

Declaração dos Direitos do Homem da ONU, de 1948, tendo a Lei 

Fundamental da República Alemã, de 1949, sido a primeira a acolher, de 

forma expressa, a proteção da dignidade da pessoa humana como 

princípio fundamental. Destarte, a proteção infanto-juvenil ganhou 

contornos embasados no princípio da dignidade da pessoa humana, com 

maior reflexão acerca da infância e a inserção dos infantes no âmbito 

familiar e social, com publicação da Declaração dos Direitos das Crianças 

em 20 de novembro de 1959 pela ONU, tendo a Constituição da República 

de 1988 consagrado a Doutrina da Proteção Integral, estipulando em seu 

artigo 227: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. Visando consolidar as diretrizes constitucionais, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente foi promulgado em 13 de julho de 1993, 

consagrando os princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse do 

menor, preconizando no artigo 33 que: Art. 33. A guarda obriga a 

prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou 

adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, 

inclusive aos pais. Assim, o processo relativo à guarda de menor não visa 

ao atendimento do interesse dos pais, mas, de forma primordial, a 

prevalência do melhor interesse da criança. Não há, portanto, tutela de 

interesses de uma ou de outra parte em processos deste jaez; há, 

tão-somente, a salvaguarda do direito da criança e do adolescente, de ter, 

para si prestada, assistência material, moral e educacional, nos termos do 

art. 33, do ECA. Devem as partes pensar, de forma comum, no bem-estar 

do menor, sem intenções egoísticas, caprichosas, ou ainda, de vindita 
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entre si, tudo isso para que possam os filhos usufruir harmonicamente da 

família que possuem, tanto a materna, quanto a paterna, porque toda 

criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua 

família, conforme dispõe o art. 19, do ECA. A guarda deverá ser atribuída 

àquele que revele melhores condições para exercê-la e, objetivamente, 

maior aptidão para propiciar ao filho afeto não só no universo genitor-filho 

como também no do grupo familiar e social em que está a criança ou o 

adolescente inserido. Ainda, frisa-se que o mero parentesco e eventuais 

visitas dos infantes à residência de seu primo Eder não tem o condão de 

justificar a modificação de guarda, devendo, para tanto, ser acompanhada 

de provas de que tal ambiente é seguro e saudável, necessário para o 

correto desenvolvimento físico e mental dos menores. De mais a mais, 

somente após a fase instrutória e a produção de todas as provas, é que 

será possível determinar eventual alteração da guarda definitiva dos 

infantes. Outro não é, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: [...] Inexistindo nos autos fatos a ensejar a alteração da 

guarda provisória, é prudente mantê-la até decisão definitiva, quando o 

magistrado estiver diante de condições seguras para sua alteração. (AI, 

29675/2006, DES.LICINIO CARPINELLI STEFANI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 17/07/2006, Data da publicação no DJE 08/08/2006). 

Nesta toada: [...] Em ações que envolvem a guarda de criança e de 

adolescente, cabe ao poder estatal, aqui representado pelo Juiz, priorizar 

pelo bem estar do menor, seja ele físico ou psíquico, em detrimento de 

qualquer outro interesse. (TJ-SC - AC: 490382 SC 2011.049038-2, Relator: 

Fernando Carioni, Data de Julgamento: 21/11/2011, Terceira Câmara de 

Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Navegantes). [...] II - 

A alteração na guarda dos menores deve ser evitada tanto quanto 

possível, pois implica mudança na rotina de vida enos seus referenciais, 

podendo gerar transtornos de ordem emocional. III- Apelo parcialmente 

provido. (TJ-MA - AC: 227092006 MA, Relator: JORGE RACHID 

MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 28/08/2008, IMPERATRIZ). Ante 

o exposto, INDEFIRO o pedido de guarda provisória formulada pela parte 

autora. Considerando que a citação por edital é via extraordinária, que 

deve ser empregada em casos restritos, sob pena de violação aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, INDEFIRO a citação por edital 

requerida pelos requerentes, pois a meu ver tal requerimento é prematuro, 

sendo que o mesmo não demonstrou nos autos o esgotamento dos meios 

para localização do endereço dos requeridos. Desta feita, DETERMINO que 

os requerentes, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem os endereços dos 

requeridos para a citação. Notifique-se a Assistente Social deste juízo 

para que realize estudo psicossocial no ambiente familiar em que os 

menores se encontram inseridos e no ambiente da pleiteado para a 

modificação de guarda. Notifique-se a Psicóloga deste juízo para que 

elabore parecer a respeito dos menores impúberes. Notifique-se o MP. 

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

Comodoro-MT, 06 de março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000599-97.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CARDOSO DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

EDU JOSE DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES COELHO (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, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000405-97.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO MARTINHO TIEGS OAB - MT8423-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M J S DAMASCENO REFEICOES - ME (REQUERIDO)

MARCIO JOSE SILVA DAMASCENO (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 às custas e taxas judiciais assim como o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ, sob pena de devolução da carta precatória sem 

cumprimento. (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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000403-30.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CONE SUL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILZA POSSIMOSER OAB - RO5474 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RICARDO SCHONS (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, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001505-24.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE INACIO DA SILVA BORTOLAMEDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 18 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem acerca do laudo pericial juntado, podendo 

também, o assistente de cada uma das partes, caso queira, apresentar 

parecer em igual prazo.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001577-11.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. F. (REQUERENTE)

M. D. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. M. (REQUERIDO)

P. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001577-11.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS, MAELSON DA SILVA 

FRANCA REQUERIDO: POLIANE FIRMINO DOS SANTOS, GIOVANE 

FRANCISCO MACHADO VISTOS em substituição. MARIA DO CARMO DOS 

SANTOS e outro ajuizou Ação de Família em face de POLIANE FIRMINO 

DOS SANTOS e outro todos devidamente qualificados. Sustentou em 

apertada síntese que os infantes Brayan Vikytor e Aquiles Vinicius são 

netos dos postulantes, sendo que possuem a guarda de fato destes. 

Requereu a procedência da demanda para o fim de ser fixada pensão 

alimentícia aos infantes, bem como lhes seja concedida a guarda definitiva 

daqueles. Juntou documentos. Termo de sessão de conciliação/mediação 

em ID. 26367526. Manifestação ministerial pugnando pela homologação do 
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acordo entabulado. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Mérito. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

Da pensão alimentícia, regulação da guarda e visitas. Quanto ao pleito de 

pensão alimentícia tenho que estes devem atender as necessidades 

daquele que os pleiteia e dos recursos da pessoa obrigada nos termos do 

disposto no parágrafo 1º do art. 1.649 do Código Civil. No caso dos autos, 

os valores fixados atendem ao binômio possibilidade-necessidade, sem 

prejuízo de posterior reanálise em caso de mudança fática. Ressalto, que 

quanto à guarda a regra a ser aplicada é a guarda compartilhada e, 

excepcionalmente as demais. Deste modo, não há maiores digressões a 

serem feitas considerando que os genitores não desejam a guarda dos 

infantes, estando estes adaptados e acolhidos financeira e 

emocionalmente pelos postulantes. Quanto ao requerimento de visitação 

tenho que se mostra viável, vez que, tendo as partes acordado acerca da 

visitação, e não havendo elementos que contraindiquem o pactuado, não 

há motivos para se alterar a forma das visitas. Desta feita, afiro a 

regularidade do acordo celebrado entre as partes por meio do Cejuscc, 

sendo as partes capazes e legítimas para tanto, nos termos do art. 487, III, 

b, CPC: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: ... III - 

homologar: ... b) a transação; Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil: I - FIXO a GUARDA UNILATERAL 

dos infantes Brayan Vykytor Machado dos Santos e Aquiles Vinicius 

Machado dos Santos em favor de MARIA DO CARMO DOS SANTOS e 

MAELSON DOS SANTOS FRANÇA. II - FIXO que a visitação será da forma 

acordada. III – FIXO alimentos definitivos no patamar descrito no termo de 

audiência. IV - CONDENO as partes ao pagamento das custas e 

honorários de sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

para cada parte nos termos do art. 90, §2º, CPC, sobrestada a cobrança 

com relação a parte autora. Notifique-se o Ministério Público. Após, com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. 

C. Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001823-07.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA NAMBIKUARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (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: 1001677-63.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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: 1001671-56.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001731-29.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NAMBIKUARA SAWENTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 1001829-14.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA NAMBIKUARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001721-82.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NAMBIKUARA SAWENTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (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))

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001473-19.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

I. T. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLITA DAS GRACAS GOMES OAB - 964.770.161-68 

(REPRESENTANTE)

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO TEIXEIRA HENRIQUE (EXECUTADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 
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novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000361-15.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR TRENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 18 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem acerca do laudo pericial juntado, podendo 

também, o assistente de cada uma das partes, caso queira, apresentar 

parecer em igual prazo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001927-96.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LINO FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 18 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem acerca do laudo pericial juntado, podendo 

também, o assistente de cada uma das partes, caso queira, apresentar 

parecer em igual prazo.

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

Processo Número: 1001610-98.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 21º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, se manifestem em relação ao estudo social juntados nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001596-17.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 18 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem acerca do laudo pericial juntado, podendo 

também, o assistente de cada uma das partes, caso queira, apresentar 

parecer em igual prazo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001550-28.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO SOARES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 18 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem acerca do laudo pericial juntado, podendo 

também, o assistente de cada uma das partes, caso queira, apresentar 

parecer em igual prazo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001466-27.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DAS GRACAS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR VINÍCIUS MIZUBUTTI (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a, no prazo de 05 dias, 

apresentar novo endereço da parte requerida, tendo em vista que a Carta 

de citação foi devolvida pelos Correios com a observação: NÃO EXISTE O 

NÚMERO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000086-66.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE SOUZA OAB - 042.801.871-85 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 18 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem acerca do laudo pericial juntado, podendo 

também, o assistente de cada uma das partes, caso queira, apresentar 

parecer em igual prazo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-87.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE SOUTO FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000632-87.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:WESLEY DE 

SOUTO FARIAS 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: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA PARÁ, 

S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 9 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: 1000250-02.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA LUCIA FIUZA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a expedição do alvará CIENTIFICO a parte beneficiária ou 
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seu sucessor, através de qualquer meio de comunicação da liberação do 

depósito judicial - art. 448 e ss. CNGC/MT, bem como para que esclareça 

se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do 

prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de 

anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação - art. 924, II, c/c art. 925

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000238-85.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SALES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Tendo em vista a expedição do alvará CIENTIFICO a parte beneficiária ou 

seu sucessor, através de qualquer meio de comunicação da liberação do 

depósito judicial - art. 448 e ss. CNGC/MT, bem como para que esclareça 

se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do 

prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse sentido de 

anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação - art. 924, II, c/c art. 925

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação 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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a contestação e requer o que 

entender de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001091-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO TONELLO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA RODRIGUES MASSON TONELLO OAB - MT13765/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001091-37.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação indenizatória por dano moral proposta por Breno Tonello 

e Silva contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, litigantes qualificados 

na petição inicial. Extrai-se da inicial, em resumo, os seguintes relatos do 

requerente: viajou para Ipatinga/MG com esposa e filho a fim de visitarem 

familiares, passarem as festar de fim de ano e comemorarem o aniversário 

da sogra de Letícia; a previsão era sair de Rondonópolis/MT às 14h de 

19/12/2018 e chegar em Ipatinga/MG em 20/12/2018, com conexões em 

Cuiabá/MT e Belo Horizonte/MG; durante a conexão em Cuiabá/MT, depois 

de adentrarem na aeronave, foram comunicados que não seria possível 

realizar o voo naquele momento, considerando que, no aeroporto de 

Confins/MG, outro avião precisou realizar pouso de emergência na pista 

do aeroporto da segunda conexão e estourou os pneus, sendo 

necessária a troca dos pneus para remoção da aeronave; assim, foram 

orientados a descer da aeronave e aguardarem no aeroporto posteriores 

orientações e providências pela empresa aérea requerida; permaneceram 

das 3h até às 06h30 no aeroporto sem nenhuma informação; assim sua 

esposa foi ao guichê da requerida e lhe informaram que a aeronave 

decolaria às 7h e pousaria no aeroporto da Pampulha em Belo 

Horizonte/MG, sendo oferecidas duas opções a eles: pegar o voo para 

Belo Horizonte/MG e posteriormente voo para Ipatinga/MG em outro 

aeroporto às 21h; ou aguardar em Cuiabá/MT até o dia seguinte, 

embarcando em voo para Ipatinga às 16h25, pelo que optaram pela 

segunda; o novo voo incluía conexões em Goiânia/GO e Belo 

Horizonte/MG antes da chegada em Ipatinga/MG e ao chegarem no 

aeroporto, no dia seguinte, o voo estava atrasado, mas a funcionária da 

requerida lhe garantiu que não perderiam as demais conexões; após 

aproximadamente uma hora de atraso, embarcaram na aeronave, mas 

receberam a informação de que o voo da conexão em Goiânia não os 

aguardaria; chegaram em Belo Horizonte/MG às 21h15 e, embora o voo 

para Ipatinga tivesse marcado para as 21h30, não foi permitido que 

embarcassem no avião sem nenhum justificativa plausível; foram 

informados pela requerida que não havia vaga em voos para Ipatinga no 

dia seguinte, apenas no subsequente, momento em que lhes deram três 

opções: ir de táxi terrestre até Ipatinga; aguardar em Belo Horizonte até 

domingo (dois dias depois) e tomar o voo para Ipatinga; ou pegar voo para 

Governador Valares/MG no dia seguinte e depois táxi terrestre até 

Ipatinga/MG; tendo optando pela última opção; chegando em Governador 

Valadares/MG, foram de táxi terrestre para Ipatinga/MG, porém o filho 

viajou sem cadeirinha ou qualquer equipamento de segurança. A 

pretensão autoral cinge a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O 

recebimento da petição inicial deu-se no pronunciamento de id. 21495732, 

ocasião em que também concedida assistência jurídica gratuita ao 

requerente. Realizada audiência de conciliação, não houve 

autocomposição entre os litigantes (id. 24760607). A demandada ofereceu 

contestação ao id. 24923104 não arguindo questões prévias ao mérito e 

contrapondo-se a pretensão autoral, relatando que o atraso deu-se em 

razão de infraestrutura aeroportuária e que houve reacomodação do autor 

e fornecimento e oferta de hospedagem, inexistindo conduta ilícita e dano, 

afirmando ainda tratar-se de caso fortuito e força maior; subsidiariamente, 

defendeu o termo inicial dos juros e correção na data do arbitramento; por 

fim, defendeu não ser cabível a inversão do ônus da prova. O demandante 

impugnou a peça defensiva ao id. 25517412 rebatendo as teses de 

defesa e ratificando os argumentos de sua pretensão. Os autos vieram 

conclusos. Saneado e organizado o processo, indeferiu-se a inversão do 

ônus da prova e, vislumbrando a desnecessidade de dilação probatória, 

determinou-se o aguardo da preclusão do pronunciamento e retorno dos 

autos à conclusão para julgamento (id. 26515151). Os autos voltaram 

conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e decido. O litígio 

envolve a responsabilidade civil da requerida (empresa fornecedora de 

serviços) por suposta falha na prestação de serviço. Os fatos 

constitutivos do direito do demandante são primordialmente: falta de 

suporte da empresa requerida após cancelamento do primeiro voo; atraso 

do segundo voo com perda de conexão; e ausência de vagas em voos, 

tendo que terminar a viagem em transporte terrestre em que o filho de um 

ano viajou sem segurança. Destaco inicialmente que a requerida é uma 

concessionária de serviço público (transporte aéreo), razão pela qual sua 

responsabilidade civil é objetiva por força do artigo 37, § 6º, da CF, em 

outras palavras ele responde pelos danos causados a terceiros por seus 

agentes independentemente de culpa. Exemplificando o exposto, cito 

acórdão do egrégio TJMT neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO 

CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO 

INJUSTIFICADO DE VOO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO – 

REDUÇÃO - POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não demonstrada 

a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a 

responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados 

nos autos. 2 - Serviço defeituoso, realizado de maneira ineficiente, 

gerando a obrigação que tinha a apelada de honrar com as legítimas 

expectativas do consumidor, ao adquirir o bilhete aéreo . 3 - Ao fixar o 

quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o 

enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do 

prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador 

penalidade pedagógica, compensatória e punitiva. 4 - À vista disso, ante 
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as particularidades do caso e respeitando os critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade, decota-se o montante indenizatório de 

R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00. 5 - “Os juros moratórios devem, pois, fluir, 

no caso de indenização por dano moral, assim como a correção 

monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a 

indenização” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 903.258 - RS 

(2006/0184808-0) - Min. MARIA ISABEL GALLOTTI). (N.U 

1005285-41.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019) (grifei). 

Lado outro, tudo começou com a suspensão das operações de pouso e 

decolagem no Aeroporto de Confins/MG, ocasionando o cancelamento do 

voo da requerente, em razão de uma aterrissagem de emergência que 

interditou a pista do aeroporto (fato incontroverso no feito). Todavia, o fato 

caracteriza hipótese de caso fortuito, isto é: “(...) evento totalmente 

imprevisível decorrente de ato humano ou de evento natural” (TARTUCE, 

Flávio. Manual de Direito Civil. São Paulo: Método, 2018), hipótese que, 

embora não prevista no CDC, enseja a exclusão da responsabilidade civil 

nas relações consumeristas. Neste sentido: TARTUCE, Flávio. Manual de 

Direito Civil. São Paulo: Método, 2018: (...) os eventos imprevisíveis e 

inevitáveis podem ser considerados excludentes da responsabilidade no 

sistema do Código do Consumo, visto que constituem fatores obstativos 

gerais do nexo de causalidade, aplicáveis tanto à responsabilidade 

subjetiva quanto à objetiva. STJ: CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. Nas relações de consumo, a ocorrência de força maior ou de caso 

fortuito exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços. Recurso 

especial conhecido e provido. (REsp 996.833/SP, Rel. Ministro ARI 

PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2007, DJ 01/02/2008, 

p. 1) A propósito, a notícia posta no seio da contestação demonstra que o 

incidente não teve qualquer participação da companhia aérea, pois 

ocorrido no aeroporto de Confins/MG em pouso de emergência de 

aeronave da Latam, não tendo, assim, como imputar à requerida 

responsabilidade pelo fato. Por outro lado, apesar da requerente afirmar 

que houve falta de suporte da empresa requerida após cancelamento do 

primeiro voo, é fato incontroverso nos autos que a empresa aérea 

forneceu hospedagem, alimentação e transporte à cliente para que 

aguardasse o próximo voo (no dia seguinte) de modo a procurar resolver 

a situação. Aliás, em pesquisa à jurisprudência pátria deparo-me com 

acórdão proferido pelo egrégio TJDFT em caso muito semelhante, 

considerando que também envolve o cancelamento de voo em razão da 

interrupção temporária das atividades do Aeroporto de Confins no mesmo 

dia dos fatos ocorridos com a autora e a pretensão de recebimento de 

indenização por suposta falha na prestação de serviço, tendo o egrégio 

Tribunal também entendido pela ocorrência de excludente de nexo causal 

(força maior), presença de suporte prestado pela companhia aérea e 

ausência do dever de indenizar. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INTERDIÇÃO DA PISTA 

DO AEROPORTO DE DESTINO EM RAZÃO DE ACIDENTE COM OUTRA 

AERONAVE. CASO FORTUITO EXTERNO. TRECHO REALIZADO DE 

ÔNIBUS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO 

COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Narra a autora/recorrente que adquiriu 

passagem aérea para o trecho Brasília/Belo Horizonte para o dia 

20/12/2018, contudo o voo foi cancelado em razão da interrupção 

temporária das atividades do Aeroporto de Confins. Aduz que, diante da 

situação, a ré/recorrida ofertou-lhe apenas uma opção: realizar a viagem 

por ônibus fretado. 2. Destaca que o seu retorno estava agendado para o 

dia 20/12 e o objetivo da viagem era a realização de exames médicos. 

Assevera que não recebeu informações adequadas da empresa acerca 

da possibilidade de abertura da pista do aeroporto para decolagem, 

obrigando-a a fazer o trecho por via terrestre. 3. Insurge-se a 

autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos 

constantes na inicial. 4. Sustenta a autora/recorrente, em síntese, que a 

conduta desidiosa da recorrente acarretou-lhe prejuízos materiais 

(passagem aérea não usufruída) e morais (dissabores que superam o 

mero aborrecimento). Requer a reforma da sentença para que a 

ré/recorrida seja compelida a pagar indenização por dano moral no valor 

de R$ 5.000,00 e a restituir-lhe a importância de R$ 223,05, referente a 

passagem aérea contratada e não usufruída. 5. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as 

partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor 

previstos no Código de Defesa do Consumidor. 6. Na espécie, restou 

devidamente comprovado nos autos que o cancelamento do voo decorreu 

da suspensão de todas as operações de pouso e decolagem, no 

Aeroporto de Confins, no dia 20/12/2018, por volta de 00:30, em razão da 

aterrissagem de emergência de uma aeronave que interditou a única pista 

do aeroporto. 7. Tal fato caracteriza hipótese de força maior a excluir a 

responsabilidade da cia aérea pelos eventuais danos causados ao 

consumidor. 8. Conquanto o recorrente afirme falha na prestação do 

serviço pela ré/recorrida, consistente na falta de informações aos 

passageiros, consta tanto na peça inicial como em sede de recurso, que a 

ré/recorrida tentou resolver o imbróglio ofertando-lhe o transporte ao 

destino por via terrestre. 9. Os documentos apresentados pela 

autora/recorrente, em especial o voucher para alimentação fornecido pela 

empresa (ID 11207457), comprovam a tentativa da equipe de solo de 

prestar auxílio aos passageiros e da prestação de informações claras 

quanto a impossibilidade de decolagem (ID 11207454). 10. Nesse 

descortino, não restou configurado, na situação em comento, falha na 

prestação do serviço pela ré/recorrida na medida em que esta diligenciou 

no sentido de minimizar os prejuízos da autora/recorrente, razão pela qual 

não há que se falar em reparação por danos materiais. 11. O dano de 

natureza extrapatrimonial, por seu turno, decorre do abalo a qualquer dos 

atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, 

desencadeada pelo evento (art. 5º, V e X da CF). 12. No presente caso, 

não há comprovação de exposição da autora/recorrente a qualquer 

situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou 

ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). O conjunto 

probatório não subsidia a reparação por danos morais, por não 

demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da ofendida. 

13. Pelo exposto, irretocável a sentença vergasta. 14. Recurso conhecido 

e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. 

Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. 

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 

da Lei n.º 9.099/95. (TJDFT - Acórdão 1206872, 07198346420198070016, 

Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, 

data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem 

Página Cadastrada.). Todavia, entendo que o atraso ocorrido no dia 

seguinte (quando a empresa tentou encaixar os requerentes em outro 

voo), ocasionando a perda de conexão e mais atraso para chegada ao 

destino final, é fato ensejador de dano moral. Isto porque não foi 

apresentada qualquer justificativa para o atraso, havendo assim falha na 

prestação de serviço pela companhia aérea requerida, gerando 

transtornos ao consumidor que envolve desorganização nas 

programações feitas, mais tempo de espera em aeroportos e 

aborrecimentos em busca de informações e providências pela companhia 

aérea, sobretudo porque o autor perdeu a conexão que faria e, por isso, 

só conseguiu concluir a viagem no dia posterior. Neste sentido: EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE 

TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – ALEGAÇÃO DE 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – 

ATRASO DE MAIS DE 05 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO – FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 

Não há de se acolher a tese de necessidade de manutenção não 

programada na aeronave quando não se comprova o alegado por 

qualquer meio de prova, não passando de meras alegações, se tratando 

de fortuito interno que não exclui a responsabilidade. O atraso de voo 

configura falha na prestação do serviço porque implica em 

descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e 

desorganiza as programações feitas pelo consumidor. O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os 

critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido 

quando fixado em excesso. Sentença parcialmente reformada para 

reduzir o valor da indenização por dano moral . Recurso parcialmente 

provido. (TJMT - N.U 1000770-17.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, 

LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado 

no DJE 10/12/2019) (grifei). À propósito, destaco que o requerente tive 

que concluir a viagem em táxi terrestre, modalidade não contratada 

inicialmente e que traz frustração ao consumidor considerando que havia 

contratado e pago para realizar a viagem em transporte aéreo, certamente 
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por entender ser a melhor opção em questão de rapidez, conforto e 

programação de suas férias, passeio ou compromisso, pelo que a 

empresa requerida não honrou com as legítimas expectativas do 

consumidor. Semelhantemente: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO 

CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO 

INJUSTIFICADO DE VOO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO – 

REDUÇÃO - POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não demonstrada 

a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a 

responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados 

nos autos. 2 - Serviço defeituoso, realizado de maneira ineficiente, 

gerando a obrigação que tinha a apelada de honrar com as legítimas 

expectativas do consumidor, ao adquirir o bilhete aéreo. 3 - Ao fixar o 

quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o 

enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do 

prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador 

penalidade pedagógica, compensatória e punitiva. 4 - À vista disso, ante 

as particularidades do caso e respeitando os critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade, decota-se o montante indenizatório de 

R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00. 5 - “Os juros moratórios devem, pois, fluir, 

no caso de indenização por dano moral , assim como a correção 

monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a 

indenização” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 903.258 - RS 

(2006/0184808-0) - Min. MARIA ISABEL GALLOTTI). (TJMT - N.U 

1005285-41.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019) (grifei). 

Portanto, impera-se a procedência da pretensão autoral, restando-me fixar 

o quantum indenizatório. Destarte, saliento que este deverá observar as 

seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau 

de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais, a 

repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, 

obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 

Não se pode deixar de lado a função pedagógica-reparadora do dano 

moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que 

não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não 

pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Portanto, 

considerando ainda as condições sociais e financeiras do autor 

(beneficiário da justiça gratuita), entendo ser suficiente para reparar o 

abalo sofrido o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ante ao exposto, 

julgo procedente a pretensão autoral e, consequentemente, condeno o 

requerido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Os valores devem ser corrigidos 

monetariamente pelo IPCA, incidindo desde a data do arbitramento (data 

desta sentença), e os juros de mora devem incidir no percentual de 1% 

a.m. (um por cento ao mês), contados a partir do evento danoso. 

Consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de mérito nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as baixas de anotações necessárias. 

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

Jaciara/MT, 05 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000575-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGP AGROPECUARIA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITELVINO GENTIL STEFANELLO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000575-80.2020.8.11.0010 Vistos, etc. A petição 

inicial encontra-se desacompanha das guias e comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas. Desta forma, intime-se a requerente 

para promover o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 9 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002971-98.2018.8.11.0010

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:

LINDOMAR MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1002971-98.2018.8.11.0010 Vistos, etc. Diante do 

endereço indicado (id. 29987036), expeça-se missiva precatória para 

cumprimento da liminar deferida e citação do requerido nos termos do 

pronunciamento inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jaciara/MT, 09 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000952-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIUNFO LOGS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000952-85.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Defiro a 

dilação de prazo requerida. Caso transcorrido o prazo pedido, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 9 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002382-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANEIA GONCALVES DE LIMA (AUTOR(A))

PEDRO NEPOMUCENO ALVES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GORETE DA SILVA ALVES (LITISCONSORTES)

DHEMER JOÃO MIGUEL DALL'AGNOL (LITISCONSORTES)

VERONI MADALENA GONCALVES (LITISCONSORTES)

CICAT AGRO PECUARIA LTDA (REU)

JOSE MARIA ALVES (LITISCONSORTES)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre petição de ID 

30039961, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000269-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR OAB - MT5454/B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ZEUVAN PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000269-48.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Oficie-se o Juízo deprecante para que promova a intimação da parte 

executada a fim de que esta se manifeste acerca da avaliação realizada à 

ID. 29511409. Advindo a resposta, tornem os autos conclusos. 

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

providências. Jaciara/MT, 09 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003373-82.2018.8.11.0010

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:

ERICA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ERICA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1003373-82.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 1.352,53 ESPÉCIE: [Taxa 

de Licenciamento de Estabelecimento]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: ERICA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - 

EPP Endereço: AVENIDA MARAJÁ, 936, SALA A, PLANALTO, JACIARA - 

MT - CEP: 78820-000 Nome: ERICA APARECIDA DOS SANTOS Endereço: 

AVENIDA MARAJÁ, 1960, PLANALTO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

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:Trate-se execução fiscais com cobrança de IPTU 

conforme CDA DECISÃO: Diante das diligências realizadas, a fim de 

conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder Judiciário, defiro 

o pedido formulado.Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até 

que se efetue a busca dos possíveis endereços do executado pelo 

sistema INFOJUD.Sendo frutífera a diligência, cumpra-se nos termos do 

despacho inicial.Restando todas as diligências infrutíferas, desde já, 

determino a citação das executadas por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias.Após, não comparecendo as executadas nos autos, NOMEIO a 

Defensoria Pública para atuar como curadora especial, conforme 

preceitua o art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, a qual deverá ser 

intimada após penhora positiva nos autos. 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, LUZIA CAROLINE DE LUCENA BATISTA, 

digitei. JACIARA, 9 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.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000588-50.2018.8.11.0010

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:

MARIA RODRIGUES GARCIA CONFECCOES - ME (EXECUTADO)

MARIA RODRIGUES GARCIA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1000588-50.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 1.308,99 ESPÉCIE: [Taxa 

de Licenciamento de Estabelecimento]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: MARIA RODRIGUES GARCIA CONFECCOES - ME 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 1105, CENTRO, JACIARA - 

MT - CEP: 78820-000 Nome: MARIA RODRIGUES GARCIA Endereço: RUA 

CARIJOS, 550, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 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: 

Trata-se de execução fiscal para cobrança de valores de tributos em 

atraso em conformidade com a CDA DECISÃO: Desta forma, defiro a 

citação por edital da parte requerida com prazo de 30 (trinta) 

dias.Decorrido o prazo sem comparecimento da executada, nomeio a 

Defensoria Pública como sua curadora especial, conforme preceitua o 

artigo 72, inciso II, do CPC, devendo esta ser intimada após os atos 

expropriatórios.Por outro lado, decorrido o prazo do edital sem pagamento 

do débito, intime-se a Fazenda Pública para dar andamento ao feito no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora 

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 
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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, LUZIA 

CAROLINE DE LUCENA BATISTA, digitei. JACIARA, 9 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.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002751-03.2018.8.11.0010

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:

MARCOS VINICIUS SANTOS DE ARAUJO (EXECUTADO)

MARCOS VINICIUS SANTOS DE ARAUJO 03676177142 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1002751-03.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 1.258,64 ESPÉCIE: [Taxa 

de Licenciamento de Estabelecimento]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: MARCOS VINICIUS SANTOS DE ARAUJO 

03676177142 Endereço: RUA JACIPORÃ, 150, SANTO ANTÔNIO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: MARCOS VINICIUS SANTOS DE 

ARAUJO Endereço: RUA JACIPORÃ, 150, SANTO ANTÔNIO, JACIARA - 

MT - CEP: 78820-000 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:Trate-se execução fiscais 

com cobrança de IPTU conforme CDA DECISÃO: Diante das diligências 

realizadas, a fim de conferir celeridade na prestação de serviços pelo 

Poder Judiciário, defiro o pedido formulado.Sendo assim, os autos 

permanecerão no Gabinete até que se efetue a busca dos possíveis 

endereços do executado pelo sistema INFOJUD.Sendo frutífera a 

diligência, cumpra-se nos termos do despacho inicial.Restando todas as 

diligências infrutíferas, desde já, determino a citação das executadas por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias.Após, não comparecendo as 

executadas nos autos, NOMEIO a Defensoria Pública para atuar como 

curadora especial, conforme preceitua o art. 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, a qual deverá ser intimada após penhora positiva nos 

autos. 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, LUZIA 

CAROLINE DE LUCENA BATISTA, digitei. JACIARA, 9 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000417-25.2020.8.11.0010

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:

JOSE ARNALDO CLEMENTINO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000417-25.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão proposta por Banco J. Safra S/A contra José 

Arnaldo Clementino da Costa, partes já qualificadas na petição inicial. A 

demandante conta que concedeu financiamento ao demandado no valor 

de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) 

parcelas de R$ 742,18 (setecentos e quarenta e dois reais e dezoito 

centavos) vencendo a última em 17/01/2022, ficando em garantia por 

alienação fiduciária o veículo VOLKSWAGEN, GOL TRENDLINE, ANO 2016, 

COR PRATA, PLACA QBK-2351 e CHASSI 9BWAA45UXGT031548, porém 

o requerido tornou-se inadimplente, deixando de pagar as prestações a 

partir de 17/10/2019, mesmo devidamente notificado. Com a inicial vieram 

documentos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. A liminar de 

busca e apreensão deve ser deferida, porquanto comprovados os 

pressupostos legais necessários para tanto, nos termos do disposto no 

Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004 e Lei nº 
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13.043/2014, especialmente diante da comprovação da constituição da 

mora do requerido. É certo que de acordo com o artigo 3º, § 2º do Decreto 

Lei 911/69, alterado pela Lei n° 10.931/2004, o devedor pode, no prazo de 

05 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, pagar a 

“integralidade da dívida pendente”. Neste sentido é o entendimento do STJ: 

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO 

TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO 

MANTIDA.1. A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não 

faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante 

pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas 

e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, 

ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 

1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014). Certo é que lei especial 

nova geralmente traz normas a par das já existentes; normas diferentes, 

novas, mais específicas que as anteriores e que, como o Código de 

Defesa do Consumidor não regula contratos específicos e em casos de 

incompatibilidade, há clara prevalência da lei especial nova. Nesse passo, 

transcrevo o voto proferido no REsp 1.287.402/PR/STJ, pelo Relator do 

acórdão o Excelentíssimo Ministro Antonio Carlos Ferrreira, verbis: A 

hipótese legal, para mim, é muito clara. O devedor pode, nos 5 (cinco) dias 

previstos em lei, pagar a integralidade da dívida pendente. "O devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Nesse passo, cumpre consignar que, 

evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação contratual 

envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as 

disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, a requerida é empresa 

em recuperação judicial (autos nº 1000770-02.2019.8.11.0010 em trâmite 

perante esta Vara), contudo, não obstante esteja no denomiado “período 

de blindagem”, o veículo objeto da demanda não foi relacionado no plano 

de recuperação judicial apresentado pela devedora, motivo pela qual não 

há indícios neste momento de que seja considerando essências à 

atividade da recuperanda, quando poderia permanecer na posse da 

empresa conforme jurisprudência pátria (precedente: TJMT - N.U 

1009738-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019). Aproveitando o 

ensejo, destaco que os créditos de proprietário fiduciário de bem imóvel 

não se submete aos efeitos da recuperação judicial por força do artigo 49, 

§ 3º, da Lei nº 11.101/05. Por todo o exposto, e levando-se em conta as 

razões expendidas na petição inicial, os documentos que a acompanham, 

bem como, a constituição em mora do requerido, defiro a liminar de busca 

e apreensão da veículo VOLKSWAGEN, GOL TRENDLINE, ANO 2016, COR 

PRATA, PLACA QBK-2351 e CHASSI 9BWAA45UXGT031548, nos termos 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. 

Executada a liminar, cite-se a requerida para, querendo: A) no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da apreensão, ter o bem restituído, livre de ônus, 

desde que pague a integralidade do débito, correspondente às parcelas 

vencidas e vincendas, com acréscimos decorrentes da mora, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, nos termos do § 2º do art. 3º, 

do Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado; B) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

Deverá a requerida, no cumprimento do ato, entregar todos os 

documentos relativos ao bem, conforme previsto no art. 3º da Lei 

13.043/2014. Nomeio como depositário fiel do bem o representante legal do 

autor. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem e 

expeça-se mandado de busca e apreensão. Autorizo o concurso da força 

policial para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e 

apreensão. Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC, caso 

necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 9 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000521-17.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000521-17.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão proposta por B.V. Financeira S/A C.F.I contra 

Jair Ferreira da Silva, partes já qualificadas na petição inicial. A 

demandante conta que concedeu financiamento ao demandado no valor 

de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), a ser pago em 48 

(quarenta e oito) parcelas de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) 

vencendo a última em 04/09/2021, ficando em garantia por alienação 

fiduciária o veículo CHEVROLET CELTA SPIRIT N., ANO/MODELO 

2010/2010, COR PRATA, PLACA NJM-9373, CHASSI 

9BGRX48F0AG309375, RENAVAM 0200490109, porém o requerido 

tornou-se inadimplente, deixando de pagar as prestações a partir de 

04/10/2019, mesmo devidamente notificado. Com a inicial vieram 

documentos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. A liminar de 

busca e apreensão deve ser deferida, porquanto comprovados os 

pressupostos legais necessários para tanto, nos termos do disposto no 

Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004 e Lei nº 

13.043/2014, especialmente diante da comprovação da constituição da 

mora do requerido. É certo que de acordo com o artigo 3º, § 2º do Decreto 

Lei 911/69, alterado pela Lei n° 10.931/2004, o devedor pode, no prazo de 

05 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, pagar a 

“integralidade da dívida pendente”. Neste sentido é o entendimento do STJ: 

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO 

TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO 

MANTIDA.1. A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não 

faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante 

pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas 

e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, 

ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 

1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014). Certo é que lei especial 

nova geralmente traz normas a par das já existentes; normas diferentes, 

novas, mais específicas que as anteriores e que, como o Código de 

Defesa do Consumidor não regula contratos específicos e em casos de 

incompatibilidade, há clara prevalência da lei especial nova. Nesse passo, 

transcrevo o voto proferido no REsp 1.287.402/PR/STJ, pelo Relator do 

acórdão o Excelentíssimo Ministro Antonio Carlos Ferrreira, verbis: A 

hipótese legal, para mim, é muito clara. O devedor pode, nos 5 (cinco) dias 

previstos em lei, pagar a integralidade da dívida pendente. "O devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Nesse passo, cumpre consignar que, 

evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação contratual 

envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as 

disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, a requerida é empresa 

em recuperação judicial (autos nº 1000770-02.2019.8.11.0010 em trâmite 

perante esta Vara), contudo, não obstante esteja no denomiado “período 

de blindagem”, o veículo objeto da demanda não foi relacionado no plano 

de recuperação judicial apresentado pela devedora, motivo pela qual não 

há indícios neste momento de que seja considerando essências à 
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atividade da recuperanda, quando poderia permanecer na posse da 

empresa conforme jurisprudência pátria (precedente: TJMT - N.U 

1009738-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019). Aproveitando o 

ensejo, destaco que os créditos de proprietário fiduciário de bem imóvel 

não se submete aos efeitos da recuperação judicial por força do artigo 49, 

§ 3º, da Lei nº 11.101/05. Por todo o exposto, e levando-se em conta as 

razões expendidas na petição inicial, os documentos que a acompanham, 

bem como, a constituição em mora do requerido, defiro a liminar de busca 

e apreensão da veículo CHEVROLET CELTA SPIRIT N., ANO/MODELO 

2010/2010, COR PRATA, PLACA NJM-9373, CHASSI 

9BGRX48F0AG309375 e RENAVAM 0200490109, nos termos do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. Executada 

a liminar, cite-se a requerida para, querendo: A) no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da apreensão, ter o bem restituído, livre de ônus, desde 

que pague a integralidade do débito, correspondente às parcelas vencidas 

e vincendas, com acréscimos decorrentes da mora, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, nos termos do § 2º do art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado; B) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

Deverá a requerida, no cumprimento do ato, entregar todos os 

documentos relativos ao bem, conforme previsto no art. 3º da Lei 

13.043/2014. Nomeio como depositário fiel do bem o representante legal do 

autor. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem e 

expeça-se mandado de busca e apreensão. Autorizo o concurso da força 

policial para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e 

apreensão. Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC, caso 

necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 9 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002778-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FACCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002778-83.2018.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada 

Aymoré Crédito, Financiamento e Inventimento S/A contra o cumprimento 

de sentença movido pelo exequente Valdir Facco. A executada efetuou o 

depósito da verba atinente à condenação ao pagamento de indenização 

por dano moral e do valor referente aos honorários sucumbenciais apenas 

sobre tal importe, porém, irresignou-se perante o débito referente a 

honorários sucumbenciais, aduzindo haver excesso, uma vez que 

calculado sobre a declaração de inexistência de negócio jurídico e 

condenação em dano moral, quando é devido sobre o “valor da 

condenação” (id. 29430341). O exequente concordou com o valor 

depositado, contudo rebateu a alegação de excesso, afirmando que os 

honorários eram devidos sobre o proveito econômico, incluindo, assim, o 

valor correspondente à declaração da inexistência do negócio jurídico, de 

modo que há valor remanescente a ser executado (id. 29785023). Vieram 

os autos conclusos. Pois bem. Pelo que se dessume dos autos, padece de 

razão a executada, considerando que a sentença prolatada fixou os 

honorários sucumbenciais sobre o “proveito econômico obtido” (id. 

20331250), o que engloba tanto a declaração de inexistência do negócio 

jurídico (R$ 8.850,00) quanto à condenação ao pagamento de indenização 

por dano moral (R$ 6.000,00). Com efeito, proveito econômico refere-se a 

toda vantagem obtida pela parte através da sentença, não se restringindo 

somente a condenação ao pagamento de quantia, mas englobando, 

também, o valor da declaração de inexistência do negócio jurídico ao 

passo que trouxe vantagem financeira à parte ao se ver livre da dívida. A 

exemplo disso, veja-se o seguinte julgado: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA 

IMPUGNAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR 

PRECLUSÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO – 

FATURAS CUMULATIVAS – NÃO COMPROVAÇÃO – VALOR 

DEPOSITADO PELO EXECUTADO A MAIOR – DEVOLUÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O depósito para garantia do Juízo, com o fim de 

apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não implica em 

pagamento voluntário da dívida, razão pela qual não há falar-se em 

preclusão do direito do executado em discutir os cálculos. Uma vez 

rescindindo o contrato e declarada a inexistência dos débitos dele 

decorrentes, hão de ser consideradas todas as faturas anuladas para o 

cômputo do proveito econômico obtido pela autora/apelada, descabendo a 

alegação de que os valores são cumulativos se não há dos autos provas 

suficientes nesse sentido. Constatada a existência de valor depositado a 

maior pelo executado, há de ser reformada parcialmente a sentença para 

determinar a sua devolução, ainda que se trate de quantia ínfima.- (TJMT - 

N.U 0040855-32.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020) 

(grifei). Portanto, não vislumbro a presença de excesso de execução e, 

consequentemente, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Por 

outro lado, tendo como norte o princípio da celeridade e economia 

processual, e considerando que o executado já quitou a maior parte da 

dívida, postergo o exame do pedido de realização de penhora online e 

determino nova intimação do executado para pagar o débito remanescente 

nos termos do despacho de id. 28313912 e conforme valores informados 

pela exequente ao id. 29785023, no prazo de 15 dias. Em caso de decurso 

de prazo, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 09 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001805-94.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEA LUCIA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001805-94.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer proposta 

por VAGNER FERREIRA DA SILVA contra DEA LUCIA RIBEIRO, litigantes 

qualificados na petição inicial. A parte autora relata que as partes 

contraíram matrimônio em 02 de outubro de 2015, sob o regime de 

comunhão parcial de bens e durante o casamento somente adquiriram um 

automóvel Chevrolet da cor prata modelo S10 LZT FD2. A petição inicial foi 

recebida no pronunciamento de id. 22687083, onde também foi concedida 

assistência jurídica gratuita ao requerente. A requerida apresentou 

contestação à ID. 28332342, alegando a existência de outro bem que não 

fora indicado na inicial, pugnando pela inclusão dele na partilha e, ainda, o 

pagamento de 50% de todas as despesas que suportou unilateralmente 

durante o casamento. Instado a se manifestar, o requerido impugnou a 

peça defensiva alegando que o bem indicado pela autora na inicial é 

particular, motivo pelo qual a autora não faz jus à meação (ID. 29160785). 

Vieram os autos conclusos. É o relatório do necessário. Decido. Nos 

termos do art. 357 do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito. As 

partes são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Inexistem outras questões prévias a serem analisadas. Com efeito, 
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declaro o feito saneado e fixo como ponto controvertido a partilha dos 

bens adquiridos pelo casal durante a união. Assim, intimem-se as partes 

para no prazo de 15 (quinze) dias manifestarem se ratificam as provas já 

produzidas nos autos ou se desejam produzir outras, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), 

bem como, requererem, se caso for, prova pericial (CPC, Arts. 369, 405, 

464 e CC, Art. 212). Sendo requerida a produção de prova testemunhal, 

as partes devem, no mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob 

pena de preclusão. Em caso de pedido de todos os envolvidos no litígio, 

para julgamento antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, 

retornem-me conclusos com anotações para sentença. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 09 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003159-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PIERRE SILVA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003159-57.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória 

por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por VALDIR 

PIERRE SILVA DE ARRUDA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, partes devidamente qualificadas na 

petição inicial. O autor conta que a média de consumo em sua unidade 

consumidora é baixa e houve uma variação incoerente no mês de outubro 

de 2019, que destoa do que foi de fato consumido por ele. O recebimento 

da inicial deu-se no pronunciamento de id. 26649058, onde também 

concedida assistência jurídica gratuita à requerente e deferido o pedido de 

antecipação de tutela, determinando que a requerida se abstenha de 

negativar o nome do autor e suspender o fornecimento de energia em 

virtude do débito que gerou o litigio. Realizada audiência de conciliação, 

não houve autocomposição entre as partes (id. 28851787). A demandada 

ofereceu contestação ao id. 29644505 sustentando, em suma, que não 

houve qualquer ilegalidade na cobrança do mês em questão, salientou que 

em razão da UC se encontrar na zona rural e a leitura do consumo destas 

unidades são diferentes das localizadas na zona urbana, e no caso em 

comento, foi observada a legislação vigente para fixar o valor cobrado. 

Ainda, sustentou que não houve nenhuma suspensão no serviço bem 

como a negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, motivo pela qual requer a improcedência da demanda. A autora 

pediu o regular prosseguimento do feito, invertendo-se o ônus da prova e 

designando-se audiência de instrução e julgamento (id. 20717840). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inversão do 

ônus da prova: É fato sabido e notório que para a inversão do ônus da 

prova consubstanciado no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, devem ser 

analisados observando os requisitos legais: a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência. Ressalto que a teoria da distribuição do 

ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme 

seu livre convencimento. Desta forma, aquela visão estática que, 

aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos constitutivos de seu 

direito invocado e, ao réu, os fatos obstativos da pretensão contra ele 

articulada, sem levar em consideração as condições probatórias de cada 

parte, não condiz com os preceitos da atual sistemática do Processo Civil 

Brasileiro que busca dar maior subsídio à parte hipossuficiente da relação 

processual, isto é, sobre quem não tem condições de fazer a melhor 

prova capaz de lhe assegurar o direito por ela invocado. Ademais, in 

casu, tratando-se a requerida de uma fornecedora de serviços, a 

inversão do ônus da prova é ope legis, conforme vemos do julgado do 

egrégio TJMT e artigo 14, §3º, do CDC, abaixo transcritos: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO 

- SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO 

SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO 

CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - 

RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em havendo pagamento da 

indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações 

que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação 

de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, 

no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa 

do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias 

exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo 

(art. 37, §6º, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do 

produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o 

defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão 

do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao 

fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano 

ocor reu  por  cu lpa  exc lus iva  da  v í t ima/ te rce i ro  (N . U 

0029294-32.2014.8.11.0000, AI 29294/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014) (grifei). 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. [...] §3° O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. [...] Desse modo, defiro a inversão do ônus da prova como 

requerido pela autora, eis que deriva da própria lei. Demais atos de 

saneamento: Assim, nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de 

Processo Civil, passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão 

bem representadas. Pressupostos processuais de validade e existência 

da relação processual presentes. Inexistem preliminares ou prejudiciais de 

mérito a serem analisadas. Com efeito, declaro o feito saneado e verifico 

que não há necessidade de produção de outras provas, sendo assim 

caso de julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, inciso 

I, do CPC. Portanto, aguarde-se a preclusão do presente pronunciamento e 

depois tornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 09 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002690-11.2019.8.11.0010

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:

DONATO SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1002690-11.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Frente à 

tentativa infrutífera de busca e apreensão do veículo objeto da demanda e 

consequente impossibilidade de cumprimento da liminar concedida, defiro o 

pedido de restrição do veículo pelo RenaJud (id. 29858891). Desta forma, 

determino a restrição imediata, registrando-se o impedimento de circulação 

do veículo junto ao sistema RenaJud. Após, intime-se a parte autora para 

dar prosseguimento ao feito, indicando endereço correto do requerido, em 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 09 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002363-66.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ALVES DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT15310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA (REU)

VALMIR DA SILVA COSTA (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 332 de 574



ELISANGELA COSMI CORSINI (REU)

JAIME JESUS DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002363-66.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação pauliana proposta por Elizeu Alves de França contra Valmir da Silva 

Costa, Taísa Gonçalves Pereira Costa, Jaime Jesus de Almeida e 

Elisangela Cosmi Corsini, todos qualificados na petição inicial. O 

requerente pediu em inicial a intimação dos requeridos Valmir e Taísa para 

exibirem a declaração de imposto de renda de cada um com finalidade de 

comprovar o estado de insolvência. O recebimento da inicial deu-se no 

pronunciamento de id. 24688255. O requerido Jaime foi citado por correio 

(id. 27839896). Os requeridos Elisangela e Jaime ofereceram contestação 

ao id. 28955748, não arguindo preliminares, contrapondo-se à pretensão 

autoral e pedindo a determinação ao requerente de exibição das suas 

declarações de imposto de renda dos exercícios de 2017, 2018 e 2019, 

além de notas fiscais de compra e de venda dos materiais de construção 

supostamente vendidos aos requeridos Valmir e Taísa. Por sua vez, os 

requeridos Valmir e Taísa ofereceram contestação ao id. 28964171, não 

arguindo preliminares, contrapondo-se à pretensão autoral e pedindo a 

suspensão do feito até julgamento da demanda de autos nº 

1000366-48.2019.8.11.0010. O requerente impugnou as contestações 

oferecidas, rebatendo os argumentos defensivos, ratificando os termos 

de sua pretensão e acostando documentos (id. 29901829 e 29903130). É 

o que merece registro. Decido. Citações: De proêmio, destaco que apesar 

da ausência de citação dos requeridos Valmir e Taísa (id. 27842785 e 

27843011), houve o comparecimento espontâneo por meio da contestação 

apresentada, suprindo a falta de citação conforme previsão do artigo 239, 

§ 1º, do CPC. A propósito, o mesmo se aplica à requerida Elisangela, 

considerando que sua citação foi recebida por terceiro (id. 27839536), o 

que a torna nula, contudo compareceu espontaneamente ao feito 

oferecendo contestação, o que supre a nulidade conforme também prevê 

o dispositivo acima citado. Prova documental: O autor acostou documentos 

à impugnação à contestação, todavia incumbe à parte autora instruir a 

petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações 

sob pena de preclusão, com exceção aos documentos destinados a 

provar fatos supervenientes ou contrapô-los e àqueles que se tornaram 

conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente, cabendo à parte 

comprovar tais situações (inteligência dos artigos 434 e 435 do CPC). 

Todavia, a requerida quer acostar documentos referentes à circunstância 

anteriores ao ajuizamento da ação e nada demonstra sobre eventual 

impossibilidade de juntá-los no momento apropriado. Portanto, reconheço a 

preclusão e determino o desentranhamento dos documentos de id. 

29901835, 29903095, 29903109 e 29903116. Pedidos de exibição de 

documentos: O requerente pediu em inicial a intimação dos requeridos 

Valmir e Taísa para exibirem a declaração de imposto de renda de cada 

um com finalidade de comprovar o estado de insolvência. Tenho como 

preenchido os requisitos do artigo 397 do CPC para a exibição do 

documento, além disso a finalidade é pertinente ao feito visto que a 

insolvência dos requeridos é questão relevante para o deslinde do feito 

por se tratar de ação pauliana. Por sua vez, os requeridos Elisangela e 

Jaime também pediram as declarações de imposto de renda do autor, 

especificando os exercícios de 2017, 2018 e 2019, além de notas fiscais 

de compra e de venda dos materiais de construção supostamente 

vendidos aos requeridos Valmir e Taísa. Todavia, mesma sorte não os 

assiste, já que não indicaram a finalidade da prova, descumprindo o 

requisito do inciso II do artigo 397 do CPC. Portanto, defiro apenas o pedido 

de exibição de documentos do autor e determino a intimação dos 

requeridos Valmir e Taísa para exibir as declarações de imposto de renda 

dos três últimos anos (2017, 2018 e 2019) no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de presunção de veracidade nos termos do artigo 400, inciso I, 

do CPC. Suspensão da ação: Não obstante o pedido dos requeridos Valmir 

e Taísa pela suspensão do feito até julgamento da demanda de autos nº 

1000366-48.2019.8.11.0010, não há motivo plausível para tanto. Ocorre 

que os feitos deverão ser julgados em conjunto conforme determinado no 

pronunciamento de nº 1000366-48.2019.8.11.0010 obstando, assim, o 

risco de decisões conflitantes. Destarte, indefiro o pedido. Demais atos de 

saneamento: Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo 

a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes. Inexistem outras questões prévias a serem analisadas. Com 

efeito, declaro o feito saneado. Em termos de prosseguimento, primeiro 

aguarde-se a exibição dos documentos pelos requeridos Valmir e Taísa e, 

depois, intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestarem se ratificam as provas já produzidas nos autos ou se 

desejam produzir outras, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II). Sendo requerida a 

produção de prova testemunhal, as partes devem, no mesmo prazo, 

apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão. Em caso de 

pedido de todos os envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, CPC, retornem-me conclusos 

com anotações para sentença. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem 

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

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 09 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000685-16.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BRAGA DOURADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO JORDAO FURLAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000685-16.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de execução de alimentos movida por Hugo César Braga Furlan e 

Ana Kássia Braga Jordão Furlan, representado por sua genitora Maria de 

Fátima Braga Dourado, contra Hugo Jordão Furlan, todos devidamente 

qualificados nos autos. O executado informou o pagamento do débito 

exequendo (id. 29769420). Os exequentes confirmaram o pagamento e 

requereram a extinção do feito (id. 29933711). Vieram os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e Decido Inicialmente, 

defiro as benesses da justiça gratuita ao executado. Diante do pagamento 

do débito, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

extinto o presente cumprimento de sentença com resolução do mérito face 

ao pagamento do débito com supedâneo no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários sucumbenciais. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas legais. 

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

Jaciara/MT, 09 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002499-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ANDRE LAZZARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAHER & CIA LTDA (REU)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que as Contestações foram juntadas no prazo legal. 

Certifico, ainda, que na presente data procedo a Intimação do 

Representante Legal da Parte Autora para, querendo, apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo determinado em lei. É o que me 

cumpre certificar. Jaciara-MT, 09 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001634-40.2019.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BORGES TOME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS GOMES OAB - ES30791 (ADVOGADO(A))

KATIELLY BRISSON HENRIQUE OAB - ES26429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA OAB - PA8770 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a Contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico, ainda, que na presente data procedo a Intimação do 

Representante Legal da Parte Autora para, querendo, apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo determinado em lei. É o que me 

cumpre certificar. Jaciara-MT, 09 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000534-16.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. K. (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000534-16.2020.8.11.0010 Requerente/menor: Ana 

Laura Kraus Representante: Deliane Monica Moura Costa Requerido: 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos, etc. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim, recebo a 

inicial. Demonstrada a hipossuficiência da parte, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e 

art. 98 do CPC. Visando dar celeridade ao deslinde da presente demanda, 

determino a realização de perícia médica previamente à citação da 

Autarquia Ré. Desta forma, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago 

Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC), conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, 

no dia 24 de junho de 2020, às 08h45. INTIME-SE a parte autora, no 

endereço constante nos autos, para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames no 

dia. Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte 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, bem como se levando em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. Com a 

juntada do laudo médico pericial, CITE-SE a ré, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que responda a presente 

ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. 

Ainda, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Passo 

a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: LOAS (BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL) - LAUDO SOCIAL 1- Qual a composição do núcleo familiar 

que vive sob o mesmo teto (art. 20, § 1º, Lei 8.742/93), assim 

considerados o requerente, o cônjuge, a companheira, o companheiro, o 

filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou 

inválido, os pais, e o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor 

de 21 anos ou inválido? 2- Qual a renda mensal bruta familiar (art. 4º, V, 

Decreto 6214/07), considerando a soma dos rendimentos brutos auferidos 

mensalmente, composta por salários, proventos, pensões, pensões 

alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, comissões, 

pro-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos 

do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, 

Renda Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada, ressalvada a 

renda decorrente de benefício assistencial já percebido por idoso, em até 

um salário mínimo (art 34, parágrafo único, Estatuto do Idoso)? 3- Foi 

apresentado algum comprovante de renda? A conclusão baseia-se 

apenas nas declarações obtidas quando da visita social? 4- As condições 

sócio-econômicas da família são compatíveis com a renda informada? 5- A 

residência é própria, alugada ou cedida? 6- Descrever as condições da 

residência, os móveis, automóveis e outros bens, bem como a localização 

e os benefícios do imóvel, tais como: asfalto, água, esgoto, escola pública, 

telefone, hospitais etc. LOAS (BENEFÍCIO ASSISTENCIAL) – AVALIAÇÃO 

CLÍNICA 1. O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou mental? 2. 

Qual ou quais? 3. O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para todo 

e qualquer tipo de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio 

sustento? (Quesito dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 

2º, Decreto 6.214/07). 4. A incapacidade para o trabalho é permanente? 

Há prognóstico de reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em 

caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07). 5. Em se 

tratando de menor de 16 anos, a deficiência avaliada, considerando a 

idade, produz limitação no desempenho de atividade física, cognitiva etc? 

E restrição da participação social (art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07)? Há 

prognóstico de normal desenvolvimento quando da idade adulta, incluindo 

colocação no mercado de trabalho, desenvolvimento social, afetivo, etc.? 

Após a juntada do laudo médico e do estudo, intimem-se as partes para 

manifestação e apos conclusos. Cumpra-se. Às providências. Jaciara/MT, 

09 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000506-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEIDELBERG ALMEIDA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEUDY ALMEIDA DE SOUSA OAB - TO5088 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000506-19.2018.8.11.0010. Vistos em 

correição. Considerando o resultado negativo da penhora online 

(Bacenjud), conforme comprovante anexo, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 ( quinze) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Jaciara/MT, 09 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002480-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIR DE OLIVEIRA (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):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002480-57.2019.8.11.0010 Requerente: Zenir de 

Oliveira Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc. 

Trata-se de ação para concessão de benefício de aposentadoria rural por 

idade, formulada por Zenir de Oliveira em desfavor Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. O requerido foi citado pessoalmente, apresentando 

em seguida contestação, pugnando pela improcedência da ação (id. 

25297728). Intimado, o autor apresentou impugnação (id. 28910710). É o 

relato. Fundamento e decido. Considerando a necessidade de comprovar 

a qualidade de segurado especial da autora, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01º de abril de 2020, às 16h00min. A 

contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

(quinze) dias para juntarem aos 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 
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constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 09 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002413-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ SCHUSTER BULAU (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):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002413-92.2019.8.11.0010 Requerente: Inez 

Schuster Bulau Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

Vistos etc. Trata-se de ação para concessão de benefício de 

aposentadoria rural por idade, formulada por Inez Schuster Bulau em 

desfavor Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O requerido foi citado 

pessoalmente, apresentando em seguida contestação, pugnando pela 

improcedência da ação (id. 25297721). É o relato. Fundamento e decido. 

Considerando a necessidade de comprovar a qualidade de segurada 

especial da autora, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15 de abril de 2020, às 15h30min. A contar da intimação desta decisão as 

partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem aos 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, 09 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000498-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONICE RITA LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FITA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON DE SOUZA PINHEIRO OAB - MT5135/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000498-42.2018.8.11.0010 Requerente/menor: 

Andréia Pereira de França Representante: Eleonice Rita Leite Pereira 

Requerido: Manoel Fita Neto Vistos em correição, Trata-se de ação de 

indenização por danos morais proposta pela menor Andréia Pereira de 

França, representada pela genitora Eleonice Rita Leite Pereira em desfavor 

de Manoel Fita Neto, almejando ressarcimento por eventuais danos morais, 

decorrente do homicídio de seu genitor, tendo o requerido como autor do 

delito. O requerido apresentou contestação (id. 19235344), narrando, em 

síntese, que a ação foi proposta decorridos mais de 8 (oito) anos do fato 

gerador e embora tenha havido e ainda existam danos, estes não podem 

ser mensurados de tal modo a justificar pedido indenizatório como o valor 

atribuído à causa. Subsidiariamente, caso seja condenado, pugnou seja o 

valor fixado atendendo os parâmetros adotados pela jurisprudência, ou 

seja, abaixo do pleiteado na inicial. Por fim, requereu a produção de todas 

as provas em direito admitidas, principalmente o depoimento pessoal da 

autora e a oitiva de testemunhas e juntada de documentos (id.19413878). 

Impugnação apresentada (id. 19413942), pugnando a requerente pelo 

prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução. É o 

relato. Fundamento e decido. Não há preliminares a serem apreciadas, 

haja vista que as arguidas pela parte requerida, são questões de mérito e 

serão analisadas quanto da prolação da sentença. Fixo o ponto 

controvertido da demanda, como sendo: Nexo causal entre a ação ou 

omissão do requerido e os danos experimentados pela requerente. 

Designo o dia 16 de abril de 2020, às 16h00, para audiência de instrução e 

julgamento. A contar da intimação desta decisão as partes possuem o 

prazo de 15 (quinze) dias para juntarem aos 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). Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Jaciara/MT, 09 de março de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001622-60.2018.8.11.0010

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:

COMERCIAL DE ALIMENTOS CAICARA LTDA (REU)

ZILDA CRISTINA DA ROCHA (REU)

ALESSANDRA FARIA DA ROCHA (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001622-60.2018.8.11.0010. Vistos etc. 

Inicialmente, retifique-se a capa dos autos, fazendo registrar que o feito 

se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 

513, § 1º e seguintes do Código de Processo Civil. Destarte, intimem-se as 

executadas pessoalmente, para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Não pago o débito no prazo de 

15 dias, atualize-se o credor o débito, no mesmo prazo, incluindo 

honorários em cumprimento de sentença e multa, e expeça-se mandado 

de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. Transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se 

o prazo de mais 15 dias para que as executadas, independente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, 

tudo na forma do artigo 525 do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria 

enumerada no artigo 525, § 1º, do CPC. O oferecimento de impugnação 

não obsta a prática de penhora, remoção, depósito e avaliação, a não ser 

que haja decisão expressa em sentido contrário. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Jaciara/MT, 9 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002335-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZANIR OLIVEIRA DE JESUS GOMES (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):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002335-98.2019.8.11.0010 Requerente: Luzanir 

Oliveira de Jesus Gomes Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS Vistos etc. Trata-se de ação de concessão de benefício de 

aposentadoria rural por idade, formulada por Luzanir Oliveira de Jesus 

Gomes em desfavor Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O 

requerido foi citado pessoalmente, apresentando em seguida contestação, 

pugnando pela improcedência da ação (id. 25297722). Intimada, a autora 

apresentou impugnação (id. 28857967). É o relato. Fundamento e decido. 

Considerando a necessidade de comprovar a qualidade de segurado 

especial da autora, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 
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15 de abril de 2020, às 14h00min. A contar da intimação desta decisão as 

partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem aos 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, 06 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003220-15.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO SOUZA CRUZ (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):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002335-98.2019.8.11.0010 Requerente: Luzanir 

Oliveira de Jesus Gomes Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS Vistos etc. Trata-se de ação para concessão de benefício de 

aposentadoria rural por idade, formulada por Luzanir Oliveira de Jesus 

Gomes em desfavor Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O 

requerido foi citado pessoalmente, apresentando em seguida contestação, 

pugnando pela improcedência da ação (id. 27929417). Intimada, a autora 

apresentou impugnação (id. 28628051). É o relato. Fundamento e decido. 

Considerando a necessidade de comprovar a qualidade de segurada 

especial da autora, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15 de abril de 2020, às 14h30min. A contar da intimação desta decisão as 

partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem aos 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, 06 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

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

Processo Número: 1002171-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON DA CONCEIÇÃO SILVA (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002171-70.2018.8.11.0010 Requerente/menor: Lucas 

Oliveira da Silva Representante: Edileuza da Silva Oliveira Requerido: 

Edilson da Conceição Silva Vistos. Considerando que não houve tempo 

hábil para cumprir a decisão outrora proferida, redesigno a solenidade 

para o dia 30 de abril de 2020, às 14h00min. Cumpra-se nos termos da 

decisão anterior. Juara/MT, 09 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000551-52.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANAZELIA FERREIRA DA SILVA (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 1000551-52.2020.8.11.0010 Requerente: Anazelia 

Ferreira da Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

Vistos, etc. Trata-se de ação de pensão por morte proposta por Anazelia 

Ferreira da Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social. 

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. Por outro lado, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Defiro a concessão de assistência jurídica gratuita nos termos do artigo 

5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. Cite-se, com vistas dos autos, 

a parte requerida para responder à presente demanda, querendo, 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. Jaciara/MT, 09 de março 

de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000515-10.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITELVINO GENTIL STEFANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Autos n. 1000515-10.2020.8.11.0010 Vistos em 

correição. O egrégio STF afetou o Recurso Extraordinário nº 626307, sob 

o tema repetitivo nº 285, que versa sobre os expurgos inflacionários 

decorrentes do Plano Collor, determinando a suspensão nacional do 

processamento de todos os processos que estão na fase de 

conhecimento, com exceção daqueles que estão na fase de execução 

definitiva. Assim, considerando que o presente feito cinge sobre o referido 

assunto, bem como por se tratar de execução provisória, a qual não 

abrange a sobredita exceção, conclui-se que a presente demanda se 

enquadra no tema em questão, devendo ser suspensa até a sua 

resolução. Portanto, determino o sobrestamento do feito até ulterior 

deliberação (artigo 1.037, inciso II, CPC). 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. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 09 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000586-12.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GOMES DA SILVA (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. 1000586-12.2020.8.11.0010 Vistos. Trata-se de ação de 

pensão por morte proposta por ANA ALVES GOMES DA SILVA 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 
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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 185.022.107-0, bem como eventuais atos administrativos 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados, pertinentes ao 

caso. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 09 de março de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002339-38.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MONTEIRO (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):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002339-38.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de Aposentadoria por Idade Urbana proposta por Orlando 

Monteiro, em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. A petição 

inicial foi recebida pelo pronunciamento de id. 24759808, oportunidade que 

concedeu a justiça gratuita a parte. Citado via Sistema, o requerido 

apresentou contestação ao id. 26586272, pugnando pela improcedência 

dos pedidos. Réplica ao id. 28979650, rebatendo os pontos da da peça 

defensiva e defendendo os argumentos da sua pretensão. Vieram os 

autos conclusos. É o relato do necessário, fundamento e decido. De início, 

verifico que não há preliminares a serem analisadas, passo então a 

sanear. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes. Portanto, dou o feito por saneado, fixando como ponto 

controvertido a demonstração dos requisitos para obtenção do benefício. 

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência para comprovação da qualidade de segurado da parte autora. 

Assim, defiro a produção de prova testemunhal. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de abril de 2020, às 14h00min. A 

contar da intimação desta decisão, as partes possuem o prazo de 05 

(cinco) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, § 4º e 450 do CPC, devendo o 

comparecimento das testemunhas à audiência ser promovido pela parte 

autora, independente de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, 

do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 9 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002888-48.2019.8.11.0010

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:

JULIANO DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo nº 1002888-48.2019.811.0010 Exequente: Município 

de Jaciara/MT Executado: Juliano da Silva Oliveira Vistos, etc. Trata-se de 

execução fiscal promovida pelo Município de Jaciara, em desfavor de 

Juliano da Silva Oliveira, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Infere-se dos autos que o exequente pugnou pela extinção do processo, 

em razão do pagamento do débito (id. 29951987). É o relato. Fundamento e 

decido. Conforme atesta o exequente (id. 29951987) o executado efetuou 

o pagamento do débito que ensejou a presente ação. É de reconhecer-se, 

assim, que o feito executivo alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a 

extinção do feito, uma vez que devidamente satisfeita a obrigação. Ante o 

exposto, julgo extinta a presente execução, com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Considerando que o pagamento do débito ocorreu após o 

ajuizamento da ação, condeno o executado ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixando este último em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (Resp 1178874-PR). Aguarde-se o 

trânsito em julgado, arquivando em seguida os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Jaciara/MT, 09 de março de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001389-29.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON RODRIGUES SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ SANTANA PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001389-29.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por Airton Rodrigues 

Souto em face de Jorge Luiz Santana Pires, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, em audiência de conciliação, 

realizada no Cejusc, as partes entabularam acordo (id. 29939707), 

pugnando, consequentemente, por sua homologação. É o sucinto relato. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifica-se que os 

acordantes são pessoas maiores e capazes, não havendo óbice para o 

não acolhimento do pleito apresentado. Portanto, artigo 487, inciso III, “b” 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, mediante as condições nele estabelecidas e, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pelo 

requerido, ante o princípio da causalidade. Diante da renúncia do prazo 

recursal pelas partes, remetam-se os autos ao arquivo com baixas na 

distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 

9 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002189-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINO INACIO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Autos nº 1002189-91.2018.8.11.0010 Vistos e 

examinados 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$ 

657,00 seiscentos e cinquenta e sete reais), referentes a uma suposta 

recuperação de consumo, bem como a condenação da empresa 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, uma vez que 

que não lhe foi dado acesso a perícia realizada, tendo sido apenas 

comunicada a sua conclusão. Recebida a inicial, foi deferida a tutela de 

urgência para o fim específico de determinar que a requerida não 

suspendesse e o fornecimento de energia elétrica, bem como retirasse o 

nome do autor do rol de inadimplentes (id. 15459804). A requerida 

apresentou contestação, sustentando a regularidade na aferição do valor 

cobrado, tendo em vista ter sido realizada, administrativamente, a pericia 

no equipamento de medição na unidade consumidora da parte autora, a 

qual restou constatada a irregularidade no medidor e apurado o montante 
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a título de recuperação do consumo. O autor impugnou a contestação, 

requerendo a inversão do ônus da prova e o julgamento antecipado da lide 

(Id. 26077928). É o breve relato. Fundamentação. Decido. 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. Analisando a documentação colacionada aos 

autos pela requerida, quando da contestação, verifica-se que no dia 

31/05/2017 foi periciado o medidor da UC pertencente ao requerente, 

oportunidade em que se constatou a irregularidade no elemento móvel 

(disco girométrico), eis que estava parcialmente preso. No mesmo ato foi 

constatado que o lacre estava violado. Assim, a perícia teve como 

resultado final a reprovação do medidor, porquanto constatada a sua 

irregularidade, fazendo com que parte do produto consumido não fosse 

registrada pelo aparelho. Posteriormente, em atendimento ao art. 133 da 

Resolução n. 414/2010 da ANEEL a companhia de energia, ora requerida, 

notificou o requerente sobre os procedimentos realizados, 

oportunizando-lhe o direito de defesa, por meio de recurso administrativo. 

Todavia, mesmo devidamente notificado do procedimento, o requerente 

não buscou a via administrativa para dirimir o problema, deixando 

transcorrer in albis o prazo para recurso. Frise-se que o procedimento 

adotado pela requerida está de acordo com o exigido pelo artigo 133 da 

referida resolução, in verbis: Art. 133. Nos casos em que houver 

diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao 

consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos: I – 

ocorrência constatada; II – memória descritiva dos cálculos do valor 

apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de 

demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os 

critérios fixados nesta Resolução; III – elementos de apuração da 

ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for 

o caso; IV – critérios adotados na compensação do faturamento; V – 

direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; VI – tarifa(s) 

utilizada(s). § 1º Caso haja discordância em relação à cobrança ou 

devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar 

reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) 

dias da notificação. Portanto, não há que se falar em ausência de 

contraditório e ampla defesa quanto ao procedimento realizado pela 

Energisa, ora requerida, porquanto foi oportunizado o direito de defesa ao 

requerente, na via administrativa, e este se manteve inerte. Cumpre 

salientar, ainda, que é desnecessária a comprovação da autoria da 

referida irregularidade, devendo o titular da unidade consumidora 

responder pela irregularidade, visto que se beneficiou do consumo medido 

a menor. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos: 

Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos 

morais. Perícia que constatou irregularidades no medidor e redução no 

registro de consumo. Sentença de parcial procedência. Condenação ao 

pagamento do débito e reconhecimento da ilegalidade do corte de energia. 

Insurgência do autor. Responsabil ização do consumidor 

independentemente de comprovação do ilícito. Aplicação da Resolução 

456/00 da ANEEL. Dever de complementação do faturamento. Inexistência 

de irregularidade no procedimento administrativo. Autor que devidamente 

notificado para apresentar defesa permaneceu inerte. Corte de energia 

realizado em consonância aos requisitos elencados no tema repetitivo 699 

do STJ. Indenização por dano moral. Impossibilidade de fixação. 1. 

“Comprovado através da prova documental que os equipamentos de 

medição objetos da presente ação foram alterados enquanto estavam na 

unidade consumidora de titularidade da autora, é desnecessária a prova 

de sua autoria, haja vista que a consumidora se beneficiou com a medição 

de energia menor do que o efetivamente consumido.” (TJPR - 11ª C.Cível - 

0004627-93.2015.8.16.0036 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador 

Sigurd Roberto Bengtsson - J. 19.06.2019). 2. Procedimento administrativo 

de análise de irregularidades regido por Resolução Normativa da ANEEL 

inteiramente cumprido pela Fornecedora de Energia. Contraditório 

oportunizado, na via administrativa, ao consumidor. Ausência de 

ilegalidade. (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1731370-5 - Toledo - Rel.: 

Desembargador Mário Luiz Ramidoff - Unânime - J. 07.03.2018) 3. Recurso 

conhecido e não provido. (TJPR - 12ª C.Cível - 0002785-52.2017.8.16.0119 

- Nova Esperança - Rel.: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza - J. 

02.12.2019) Nesse contexto, conclui-se que é lícita a conduta da 

requerida, ficando, por conseguinte, 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. Logo, improcede o pedido de inexistência de débito, uma 

vez que as cobranças são devidas, inexistindo os pressupostos da 

responsabilidade civil. DISPOSITIVO. Ante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral, visto que ausentes os requisitos do 

art. 927 do CPC, e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Por conseguinte, revogo a tutela de urgência 

conferida na decisão inicial. 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. Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as anotações e baixa de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 09 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: 1000553-22.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON LANGNER FUSSIGER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000553-22.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

CLEBERSON LANGNER FUSSIGER 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: 11:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 8 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: 1000554-07.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON LANGNER FUSSIGER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000554-07.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

CLEBERSON LANGNER FUSSIGER 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: 11:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 8 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: 1000555-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON LANGNER FUSSIGER (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000555-89.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

CLEBERSON LANGNER FUSSIGER 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: 11:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 8 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: 1000556-74.2020.8.11.0010

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:

DAIANY CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000556-74.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

DAIANY CRISTINA MARTINS 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: 11:30 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 8 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: 1000557-59.2020.8.11.0010

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:

DIREMA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000557-59.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

DIREMA DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

26/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 8 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: 1000558-44.2020.8.11.0010

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:

EDSON CLARO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000558-44.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

EDSON CLARO DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 8 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: 1000559-29.2020.8.11.0010

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:

ELIANE ATANASIO BRASILEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000559-29.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

ELIANE ATANASIO BRASILEIRO 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: 02/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 8 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: 1000560-14.2020.8.11.0010

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:

EMERSON GUIMARAES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000560-14.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

EMERSON GUIMARAES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 02/06/2020 Hora: 08:10 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 8 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: 1000561-96.2020.8.11.0010

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:

ERIVANICE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000561-96.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

ERIVANICE BARBOSA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 02/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 8 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: 1000562-81.2020.8.11.0010

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:

GIOVANA SILVIA MAIER (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000562-81.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

GIOVANA SILVIA MAIER 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: 

02/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 8 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: 1000563-66.2020.8.11.0010

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:

IDEILSON BATISTA AMARAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000563-66.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

IDEILSON BATISTA AMARAES 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: 02/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 8 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: 1000564-51.2020.8.11.0010

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:

INAJARA ANGELICA DOS REIS MOURA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000564-51.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

INAJARA ANGELICA DOS REIS MOURA 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: 02/06/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 8 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: 1000565-36.2020.8.11.0010

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:

IVANETE BRAGA DOURADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000565-36.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

IVANETE BRAGA DOURADO 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: 02/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 8 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: 1000566-21.2020.8.11.0010

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:

IVANEZ SOUZA DE MATOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000566-21.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

IVANEZ SOUZA DE MATOS 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: 02/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 8 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: 1000567-06.2020.8.11.0010

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:

JACIR ANTONIO CALSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000567-06.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

JACIR ANTONIO CALSA 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: 

02/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 8 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: 1000568-88.2020.8.11.0010

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:

JANAINA FERNANDES DE FRANCA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000568-88.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

JANAINA FERNANDES DE FRANCA 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: 02/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 8 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: 1000569-73.2020.8.11.0010

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:

JOAO BATISTA RIBEIRO DE CASTRO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000569-73.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

JOAO BATISTA RIBEIRO DE CASTRO 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: 02/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 8 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: 1000058-75.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE DOS SANTOS TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 29936788 , 

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: 1000054-38.2020.8.11.0010

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:

EVERALDO DE JESUS GOMES (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. 29966752, 

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: 1001899-42.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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 . : 

1001899-42.2019.8.11.0010 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, 9 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (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))

 

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 . : 

1001928-92.2019.8.11.0010 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, 9 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002188-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAYSON ARRUDA MEDEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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: 14/04/2020 Hora: 08:45 , 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: 1000532-46.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KETIANE DO CARMO DE SOUZA (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: 14/04/2020 Hora: 08:55 , 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: 1000480-50.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENECIR VERISSIMO ESTEVAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido Advogado: ELIETE DE SOUZA BARROS OAB: 

MT23997/O-O Endereço: RUA TUPINIQUINS, 219, 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: 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-83.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (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: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

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: 10:50 , 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000463-14.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG 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: LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB: MT24140/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: 08:15 , 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: 1000570-58.2020.8.11.0010

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. 1000570-58.2020.8.11.0010 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: 02/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 9 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: 1000576-65.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000576-65.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:EDIVALDO 

ALEXANDRE DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ODERLY 

MARIA FERREIRA LACERDA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 9 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: 1000481-35.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON VIEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-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: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido Advogado: ELIETE DE SOUZA BARROS OAB: 

MT23997/O-O Endereço: RUA TUPINIQUINS, 219, 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: 09:25 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-37.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE ARAUJO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido Advogado: ELIETE DE SOUZA BARROS OAB: 

MT23997/O-O Endereço: RUA TUPINIQUINS, 219, 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: 09:35 , 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: 1000151-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSICLEIA FERREIRA DOS SANTOS (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: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 09:25 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-51.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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: ELIETE DE SOUZA BARROS OAB: MT23997/O-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 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: 1000381-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

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: 14/04/2020 Hora: 09:45 , 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: 1000567-06.2020.8.11.0010

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:

JACIR ANTONIO CALSA (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: 09:35 , 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: 1000569-73.2020.8.11.0010

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:

JOAO BATISTA RIBEIRO DE CASTRO (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: 09:45 , 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 
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-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: 1000568-88.2020.8.11.0010

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:

JANAINA FERNANDES DE FRANCA (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: 09:55 , 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: 1000570-58.2020.8.11.0010

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)

 

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: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 10:05 , 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: 1000562-81.2020.8.11.0010

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:

GIOVANA SILVIA MAIER (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: 10:45 , 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: 1000565-36.2020.8.11.0010

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:

IVANETE BRAGA DOURADO (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: 10:55 , 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001651-76.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDJARD SANTOS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI OAB - SP0204263A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 30031265.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-14.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE QUEIROZ DE SOUZA (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: 14/04/2020 Hora: 09:55 , devendo avisar aos (a) 
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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: 1000519-47.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA CAMOLEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA 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: MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB: MT0020621A 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: 09:10 , 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: 1000343-68.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ARAUJO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 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: 31/03/2020 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: 1000281-28.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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: 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: 09:30 , 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: 1000055-57.2019.8.11.0010

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:

ANTONIA SILVIA DA CRUZ (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: 31/03/2020 Hora: 08:05 , 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: 1000564-51.2020.8.11.0010

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:

INAJARA ANGELICA DOS REIS MOURA (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: 31/03/2020 Hora: 08:12 , 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: 1000560-14.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON GUIMARAES DA SILVA (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: 31/03/2020 Hora: 08:15 , 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: 1000563-66.2020.8.11.0010

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:

IDEILSON BATISTA AMARAES (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: 31/03/2020 Hora: 08:55 , 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: 1000561-96.2020.8.11.0010

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:

ERIVANICE BARBOSA DA SILVA (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: 31/03/2020 Hora: 08:22 , 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: 1000566-21.2020.8.11.0010

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:

IVANEZ SOUZA DE MATOS (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: 31/03/2020 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-29.2020.8.11.0010

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:

ELIANE ATANASIO BRASILEIRO (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: 31/03/2020 Hora: 08:32 , 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: 1000558-44.2020.8.11.0010

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:

EDSON CLARO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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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: 31/03/2020 Hora: 08:35 , 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: 1000557-59.2020.8.11.0010

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:

DIREMA DE SOUZA (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: 31/03/2020 Hora: 08:45 , 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: 1000555-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON LANGNER FUSSIGER (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: 31/03/2020 Hora: 08:42 , 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: 1000556-74.2020.8.11.0010

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:

DAIANY CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (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: 31/03/2020 Hora: 08:52 , 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: 1000495-19.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEDAILSA MACHADO ABRAHAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (REU)

 

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: ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB: MT0015671A 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: 08:05 , 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: 1003224-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO LEAL CARVALHO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1003224-52.2019.8.11.0010. AUTOR: CAIO LEAL CARVALHO RÉU: 

EBAZAR.COM.BR. LTDA Vistos. Indefiro o pedido de redesignação da 

audiência de conciliação, uma vez que a parte requerida apresentou 

manifestação nos autos afirmando que comparecerá ao referido ato, 

dando-se, portanto, por citada. Assim, devem os autos aguardar na 

secretaria a realização da audiência, após a qual, caso reste infrutífera, 

poderá a parte requerida apresentar contestação no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-90.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB: 

MT20812/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: 11:50 , 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: 1000545-45.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 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: 14/04/2020 Hora: 09:55 , 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: 1000548-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARIA DAS NEVES DA 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: 14/04/2020 Hora: 09:15 , 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: 1000552-37.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA DA 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: 14/04/2020 Hora: 10:05 , 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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001081-90.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERNANDES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001081-90.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA FERNANDES 

DE ALMEIDA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme requerido pela parte Exequente, liberando em seu 

favor os valores depositados aos autos. No mais, intime-se o Executado 

para que realize o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 10 

dias, sob pena de penhora online. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000325-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000325-18.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: LUCIENE FERREIRA DA SILVA Vistos. 

Defiro o pedido da parte exequente e, em consequência, determino a 

liberação em seu favor dos valores vinculados aos autos. No mais, 

remetam-se os autos ao arquivo para que se aguarde o pagamento do 

saldo remanescente. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002980-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GABRIEL DE OLIVEIRA LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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 . : 

1002980-26.2019.8.11.0010 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, 9 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-16.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANE NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT10084-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL GONCALVES DA COSTA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANNE APARECIDA DA SILVA BARINI OAB - MT0009199A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010046-16.2011.8.11.0010. REQUERENTE: GILVANE NUNES DOS 

SANTOS REQUERIDO: JOEL GONCALVES DA COSTA FILHO Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme requerido pela parte Exequente, liberando em seu 

favor os valores depositados aos autos. No mais, intime-se o Exequente 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca prosseguimento 

do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-18.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUDYMILA FERRARETO NOGUEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI OAB - MT21032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON P DE SOUZA - ME (TESTEMUNHA)

GILSON PEREIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000605-18.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:LUDYMILA 

FERRARETO NOGUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANDERSON 

HENRIQUE CAVALARI POLO PASSIVO: GILSON P DE SOUZA - 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: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

11:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . 9 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: 1000606-03.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DOS SANTOS (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. 1000606-03.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ANTONIA MARIA 

DOS SANTOS 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: 26/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 9 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: 1000607-85.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000607-85.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ANTONIA MARIA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS POLO PASSIVO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES 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: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 

11:10 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . 9 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: 1000608-70.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERGINA DE ARRUDA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000608-70.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:SERGINA DE 

ARRUDA AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS, RICARDO MARQUES DE ABREU 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: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 

11:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . 9 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000246-10.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE GODOY DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000246-10.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: ROSANE APARECIDA DA 

SILVA EXECUTADO: ROSIMEIRE GODOY DO CARMO Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme requerido pela parte Exequente, liberando em seu 

favor os valores depositados aos autos. No mais, remetam-se os autos ao 

arquivo para que se aguarde o pagamento do valor remanescente. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAX JOEL RUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLOG SITE A BRONCA POPULAR (REQUERIDO)

EDESIO DO CARMO ADORNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000329-55.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MAX JOEL RUSSI 

REQUERIDO: BLOG SITE A BRONCA POPULAR, EDESIO DO CARMO 

ADORNO Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as 

partes noticiam a realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 2º da 

Lei 9.099/95, deve-se buscar, sempre que possível, a conciliação ou a 

transação entre as partes. Tendo em vista que as partes se compuseram, 

HOMOLOGO por sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado, e, em consequência, JULGO o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Ademais, 

diante da impossibilidade de suspensão do processo no âmbito dos 

juizados especiais, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo para 

pagamento integral do acordo entabulado pelas partes juntado no ID nº 

29672772. Ressalto, contudo, que poderá ser requerido o 

desarquivamento do feito caso haja descumprimento por qualquer das 

partes. Dê-se baixa em eventuais gravames. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Sentença publicada e registrada 

pelo sistema PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003137-96.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GREVE CORREA (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:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003137-96.2019.8.11.0010. REQUERENTE: RODRIGO GREVE CORREA 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000802-41.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RAIMUNDO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Considerando que a parte 

Exequente concorda com os valores depositados pela parte Executada, 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001352-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARIVALDO HOLSBACH PAVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001352-02.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ARIVALDO HOLSBACH 

PAVAO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que 

a parte Exequente concorda com os valores depositados pela parte 

Executada, 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

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001333-06.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

D. O. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial 

de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 
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DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA 

PROCESSO n. 1001333-06.2018.8.11.0018 Valor da causa: R$ 954,00 

ESPÉCIE: [Regulamentação de Visitas]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: 

Nome: DANIELA OTTENIO DOS SANTOS Endereço: Rua Marilia, 1083-S, 

Jardim Santa Maria, JUARA - MT - CEP: 78575-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MOACIR HERNANDES GONCALVES Endereço: Rua Marilia, s/n, Jardim 

Alvorada, JUARA - MT - CEP: 78575-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Mediação Sala: 

AUDIÊNCIA CEJUSC Data: 16/03/2020 Hora: 13:00 Tipo: Mediação Sala: 

AUDIÊNCIA CEJUSC Data: 06/09/2019 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. JUARA, 9 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-27.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ROGERIO HEITMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL DE RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001200-27.2019.8.11.0018 

REQUERENTE: EVALDO ROGERIO HEITMANN REQUERIDO: CENTRAL DE 

RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA 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 obrigação 

de não fazer, com declaração de inexistência de débito e dano moral, em 

que a parte promovente alega ter recebido mais de 200 ligações dos 

requeridos por suposto débito jamais contratado. O autor pretende ver 

declarado inexistente os débitos oriundos dos contratos nº 

99056000383263500000, cujo valor perfaz R$ 310.156,14 o parcelamento 

em 36 vezes e quanto ao outro contrato, de nº 99056000423557100000, 

cujo valor perfaz R$ 184.902,69 o seu parcelamento também em 36 vezes, 

cumulado o pedido com indenização por dano moral no valor de R$ 

20.000,00. POIS BEM, Inicialmente, importa destacar o teor do artigo Art. 3º 

da lei 9.099/95: 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; Sobre esse aspecto, apesar de o autor 

ter atribuído o valor da causa em R$ 20.000,00, correspondente apenas 

ao valor que pretende a título de dano moral, discute em sua petição 

exordial a declaração de inexistência de dívidas que somadas importam 

em R$ 495.058,83. Com efeito, entendo que a repercussão financeira do 

direito pleiteado nos presentes autos supera muito o teto dos Juizados 

Especiais, pois a aferição do valor da causa dá-se em conformidade com 

os artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil. Deste modo, quando a 

ação tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, 

considerar-se-á o valor do ato ou o de sua parte controvertida, consoante 

disposto no artigo 292, inciso II, do CPC. Ademais, ainda que sem conteúdo 

econômico imediato, na ação declaratória o valor da causa deve 

corresponder à relação jurídica cuja existência ou inexistência 

pretende-se declaração. Precedente no STJ: REsp 166.007/SP, Rel. 

Ministro Francisco Peçanha Martins. Nesse contexto, a extinção do feito é 

medida que se impõe eis, que esbarra-se na norma do art. 3º, da Lei 

9.099/95. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA. VALORES DISCUTIDOS QUE ULTRAPASSAM O TETO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. SUPOSTO DÉBITO NO VALOR DE R$ 237.024,00. 

SENTENÇA A QUO QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO POR ENTENDER 

QUE O CONTRATO FORA FIRMADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. 

RECORRENTE QUE SUSCITOU A INCOMPETÊNCIA DESTE JUIZADO PARA 

PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. PROVEITO ECONÔMICO QUE 

ULTRAPASSA A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME 

ARTIGO 292, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA PARA 

RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL 

PARA JULGAR DEMANDAS EM QUE O VALOR DA CAUSA DEVE 

CORRESPONDER À RELAÇÃO JURÍDICA CUJA EXISTÊNCIA OU 

I N E X I S T Ê N C I A  P R E T E N D E - S E  D E C L A R A Ç Ã O .  ( T J - B A 

80000213420188050084, Relator: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES 

GUIMARAES FERREIRA, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

14/02/2019) 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 extinto o 

presente feito, em razão do valor discutido nos autos, sem resolução do 

mérito, na forma do artigo 51, II da Lei 9.099/95. 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 no prazo de 30 dias, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000267-20.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES (EXEQUENTE)

FRANCIELE GAONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS OAB - MT26567/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT7131 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

ANA PAULA MARTINS PESSOA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO Certifico foi designada audiência 

de conciliação no Juizado Especial Cível para o dia 24/03/2020, às 08:10. 

JUARA, 9 de março de 2020. ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, 

JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-35.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR ZUCOLOTTO (EXECUTADO)

ANGELA RAMOS CORDEIRO (EXECUTADO)

ADEMAR ZUCOLOTTO ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000597-35.2016.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: ADEMAR ZUCOLOTTO 

ME, ADEMAR ZUCOLOTTO, ANGELA RAMOS CORDEIRO 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000158-82.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME VERISSIMO DE CAMPOS (EMBARGANTE)

RAIMUNDO PEREIRA OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA 

(EMBARGANTE)

JOSE TEIJE CORREA DA COSTA JUNIOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAURICIO JUNQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCIO MACHADO DA SILVA OAB - SP109055 (ADVOGADO(A))

ELCIO MACHADO DA SILVA JUNIOR OAB - SP214294 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000158-82.2020.8.11.0025 

EMBARGANTE: JOSE TEIJE CORREA DA COSTA JUNIOR, RAIMUNDO 

PEREIRA OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA, JAIME VERISSIMO DE 

CAMPOS EMBARGADO: JOSE MAURICIO JUNQUEIRA DE ANDRADE 

JUNIOR VISTOS. Recebo os embargos à execução para discussão, eis 

que tempestivos, nos termos do Art. 915 do NCPC. Inexistindo pedido de 

efeito suspensivo, intime-se, pois, a embargada para, no prazo legal, 

manifestar sobre os presentes embargos, nos termos do Art. 920 do 

NCPC. Para devido cumprimento, promova-se o cadastro do procurador 

constituído pela parte embargada e, empós, a sua intimação via DJE. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000760-44.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ROBERTO CANGUSSU (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) SETOR DE INDUSTRIAL. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000299-43.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000299-43.2016.8.11.0025 VISTOS 

ETC. INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 15 (quinze) dias, ou 

se concordam com o julgamento antecipado da lide. Decorrido o prazo, o 

silêncio será interpretado como anuência tácita para o julgamento 

antecipado da lide. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 07 de agosto 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000440-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NO QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000044-80.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE DA COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA NESTES AUTOS PARA O DIA 30/03/2020, ÀS 

14H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

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

Processo Número: 1001158-54.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA VIEIRA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DATIVA ACERCA DA EXPEDIÇÃO DA 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, RESSALTANDO SER 

DESNECESSÁRIO O COMPARECIMENTO PESSOAL EM SECRETARIA PARA 

SUA RETIRADA, UMA VEZ QUE ASSINADA DIGITALMENTE.

Intimação Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1000061-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Negativo

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

Processo Número: 1002215-10.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. M. C. (AUTOR(A))

L. D. N. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. T. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1002215-10.2019.8.11.0025 LUANA DO NASCIMENTO MOREIRA - CPF: 

058.775.341-22 (AUTOR(A)), Debora Vitória Moreira Costa (AUTOR(A)) 

CESAR THIAGO COSTA - CPF: 052.645.171-85 (REU) CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que diligenciei até o endereço constante no mandado 

por três vezes, em datas e horários diferentes e o imóvel encontrava-se 

fechado, bem como tentei entrar em contato através do número constante 

no mandado, porém em todas as tentativas a ligação foi direto para a caixa 

de mensagens, assim, NÃO FOI POSSÍVEL CITAR CESAR THIAGO COSTA, 

deste modo, devolvo o presente para seus devidos fins. /MT, 17 de 

fevereiro de 2020. ADRIANO LUIZ HERMES Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-26.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDIMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) PALMITEIRA. OUTROSSIM, INFORMAMOS 

QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO 

SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO 

Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000499-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRETTO & PRETTO LTDA. (EXECUTADO)

VALDIR PRETTO (EXECUTADO)

JANDIR PRETTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) CENTRO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE 

O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000057-45.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. S. F. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) MODULO 6. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO 

VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000907-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR ASSIS MAGGIONI (EXECUTADO)

 

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 
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INFORMAR OS DADOS DO ZONEAMENTO PARA O DEVIDO 

CUMPRIMENTO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000624-81.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. E. D. C. A. (REQUERIDO)

A. E. C. A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) MODULO 3 E MODULO 5. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000133-69.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. R. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000133-69.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: IVANALDO PEREIRA DA COSTA REQUERIDO: IANCA LIMA 

RABELO COSTA VISTOS. Conforme se infere da inicial, os requerentes, 

ao argumento de não possuírem condições financeiras para arcarem com 

as custas e despesas de ingresso, pleitearam a concessão do benefício 

processual da gratuidade de justiça. De acordo com o Art. 98 do NCPC, 

considera-se necessitada 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 Art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da 

assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por 

base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar 

sua insuficiência de recursos. 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, 

intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 

219, NCPC), completarem a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do NCPC. Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001089-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. &. B. L. -. M. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) ENCONTRADOS NAS PESQUISAS. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

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

Processo Número: 1000101-69.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. P. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, 

IMPUGNAR À CONTESTAÇÃO APRESENTADA AOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001601-05.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CADORE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VISINTIN OAB - SC28122 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA JORDANIA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) SETOR INDUSTRIAL. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000078-21.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RUDLOFF SISTEMA DE PROTENSAO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDONE OAB - SP196924 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR DE SOUZA KACHORROSKI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) SETOR DE SERVIÇOS. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000781-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. F. (EXEQUENTE)

T. D. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. F. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL NEGATIVA.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000316-40.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA OAB - RO6897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO SPAGNOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000316-40.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA REQUERIDO: 

ROGERIO SPAGNOL V I S T O S. Intime-se o autor para comprovar o 

recolhimento das custas processuais devidas, 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 e intimação do requerido; Após o cabal cumprimento do ato 

deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. 

Caso a parte a ser citada/intimada não seja encontrada, o Oficial deverá 

certificar onde poderá ser localizada (inclusive com telefone, local de 

trabalho ou ponto de referência) e havendo novo endereço nos autos, 

encaminhem-se à respectiva Comarca, em caráter itinerante (art. 262 do 

CPC), independente de nova deliberação, informando tal providência ao 

Juízo deprecante. Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como 

mandado/ofício, no que couber. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001705-94.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEVAL SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001705-94.2019.8.11.0025 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA 

GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT REQUERIDO: IDEVAL 

SILVA COSTA Vistos. Ante ao escusa apresentada pela Sra. Oficial de 

Justiça, nomeio o perito avaliador Fabio da Silva Lima - 

(66-99966-5913/98445-1991),para avaliação do imóvel objeto da missiva. 

Proceda-se a intimação do exequente para informar se o executado 

possui procurador constituído nos autos principais, juntando, na mesma 

oportunidade cópia da procuração, no prazo de 05 dias. Após, intimem-se 

as partes para, no prazo de 15 dias, cumprirem com o que lhes foi 

incumbido no art. 465, § 1º, incisos I à III, do CPC. Cumprida a determinação 

anterior, intime-se o Sr. Perito para: · Ciência dos quesitos apresentados 

pelas partes; · Designar data para a realização da avaliação; · Para fins 

dos incisos do § 2º do art. 465: “Ciente da nomeação, o perito apresentará 

em 05 (cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo, com 

comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais”; · 

Para seguir os ditames do art. 473 do CPC na confecção do laudo pericial. 

Com a designação de data para a avaliação e indicação dos honorários, 

intimem-se novamente as partes nos termos do §3º do art. 465, assim 

como do art. 474, ambos do CPC. Indicados os honorários, intime-se a 

parte exequente, a fim de que deposite a quantia correspondente ao 

mesmo na Conta Única Judiciária, no prazo de 15 dias, fazendo constar na 

intimação que a avaliação em comento realizar-se-á apenas mediante a 

efetivação de tal depósito, devendo ser liberado ao perito apenas 50% 

(cinquenta por cento) do valor antes da realização da diligência. O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Com 

a juntada avaliação, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do 

artigo 477 do CPC. Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como 

mandado/ofício, no que couber. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000035-84.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR BATISTA SABOIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA ZIMMERMANN REITER (EXECUTADO)

VALDINO REITER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000035-84.2020.8.11.0025 

EXEQUENTE: OSCAR BATISTA SABOIA EXECUTADO: VALDINO REITER, 

CELIA ZIMMERMANN REITER VISTOS. Cuida-se de ação de rescisão de 

contrato de compra e venda de bem imóvel c/c pedido de imissão na 

posse, no bojo da qual o autor relatou os fatos constitutivos do seu direito, 

porém, deixou de atribuir-lhe um nexo jurídico capaz de justificar o pedido 

constante da inicial. Portanto, nos termos dos artigos 319, inciso III e 321 

ambos do CPC, intime-se o autor para emendar a petição inicial, declinando 

os fundamentos jurídicos da sua pretensão, no prazo de 15 dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Sem prejuízo, ante a 

documentação carreada aos autos pelo autor, defiro-lhe os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000049-68.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ARIPUANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO CHIAVELLI JUNIOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000049-68.2020.8.11.0025 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE ARIPUANA REQUERIDO: ALBERTO 

CHIAVELLI JUNIOR V I S T O S. Preenchidos os requisitos do art. 260 do 

CPC, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: 1). Citação e 

demais atos executórios; Após o cabal cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Caso a 

parte a ser citada/intimada não seja encontrada, o Oficial deverá certificar 

onde poderá ser localizada (inclusive com telefone, local de trabalho ou 

ponto de referência) e havendo novo endereço nos autos, 

encaminhem-se à respectiva Comarca, em caráter itinerante (art. 262 do 

CPC), independente de nova deliberação, informando tal providência ao 

Juízo deprecante. Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como 

mandado/ofício, no que couber. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001401-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ GONCALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001401-66.2017.8.11.0025 

[Inadimplemento, Intimação / Notificação] EXEQUENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: ANDRE LUIZ 

GONCALVES DE SOUZA VISTOS. Frustrada a tentativa de localização de 

ativos financeiros em nome do executado passiveis de constrição judicial, 

pugna o exequente pela realização de pesquisa eletrônica, por parte do 

juízo, a fim de localizar bens móveis/imóveis em nome do devedor que 

possam estar registrados no sistema de consulta de dados denominado 

INFOJUD. De proêmio, é de se recordar que a utilização da ferramenta 

virtual pelo Poder Judiciário foi regulada e disponibilizada a partir de 

regramento editado pelo Conselho Nacional de Justiça, e que permite o 

acesso às informações patrimoniais lançadas pelos contribuintes nas 

Declarações de Renda prestadas à Receita Federal do Brasil. Dito isso, é 
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evidente que se está diante de medida de grande valia, mas que dever ser 

manejada com temperamentos, uma vez que se adentra à intimidade de 

dados cuja finalidade é fiscal e não processual. Sobre o tema a 

jurisprudência do STJ[1] se firmou no sentido que a utilização do sistema 

INFOJUD não está mais condicionada ao esgotamento das vias 

extrajudiciais para busca de bens penhoráveis do devedor, eis que com a 

entrada em vigor da Lei 11.382/2006, uma das inovações nela tratadas é 

justamente prestigiar a efetividade da execução, promovendo o 

impulsionamento do feito da forma que melhor atenda aos interesses do 

credor, em detrimento do mau pagador. Sendo assim, não localizados 

valores pecuniários suficientes para garantia da execução, retorna ao 

credor a disponibilidade e a responsabilidade pela localização de bens 

expropriáveis do devedor. Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação 

processual e que as diligências promovidas no intuito de encontrar bens 

de propriedade da executada restaram infrutíferas, parece-me que se 

acham satisfeitas as condições e requisitos ensejadores do arrefecimento 

da proteção constitucional do devedor ao sigilo fiscal e justificam o 

DEFERIMENTO do pedido de pesquisas de bens de sua propriedade 

passíveis de penhora, por meio do sistema de consulta de dados 

denominado INFOJUD. Ainda, diligencie-se por meio do sistema RENAJUD, 

na tentativa de localizar veículos em nome do executado e que não 

possuam restrições de qualquer natureza. Os autos deverão permanecer 

em gabinete até a efetivação da medida. Realizada a pesquisa, dê-se 

vistas ao exequente pelo prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito 

[1] AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 

17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; 

AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 

10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000851-71.2017.8.11.0025

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:

NILVO NOATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000851-71.2017.8.11.0025 [Cédula 

de Crédito Bancário] EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT EXECUTADO: NILVO NOATTO VISTOS. Frustrada a 

tentativa de localização de ativos financeiros em nome do executado 

suficientes à satisfação do débito, pugna o exequente pela realização de 

pesquisa eletrônica, por parte do juízo, a fim de localizar bens 

móveis/imóveis em nome do devedor que possam estar registrados no 

sistema de consulta de dados denominado INFOJUD. De proêmio, é de se 

recordar que a utilização da ferramenta virtual pelo Poder Judiciário foi 

regulada e disponibilizada a partir de regramento editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, e que permite o acesso às informações patrimoniais 

lançadas pelos contribuintes nas Declarações de Renda prestadas à 

Receita Federal do Brasil. Dito isso, é evidente que se está diante de 

medida de grande valia, mas que dever ser manejada com temperamentos, 

uma vez que se adentra à intimidade de dados cuja finalidade é fiscal e 

não processual. Sobre o tema a jurisprudência do STJ[1] se firmou no 

sentido que a utilização do sistema INFOJUD não está mais condicionada 

ao esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis 

do devedor, eis que com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, uma das 

inovações nela tratadas é justamente prestigiar a efetividade da 

execução, promovendo o impulsionamento do feito da forma que melhor 

atenda aos interesses do credor, em detrimento do mau pagador. Sendo 

assim, não localizados valores pecuniários suficientes para garantia da 

execução, retorna ao credor a disponibilidade e a responsabilidade pela 

localização de bens expropriáveis do devedor. Neste sentido, ante o largo 

tempo de tramitação processual e que as diligências promovidas no intuito 

de encontrar bens de propriedade da executada restaram infrutíferas, 

parece-me que se acham satisfeitas as condições e requisitos 

ensejadores do arrefecimento da proteção constitucional do devedor ao 

sigilo fiscal e justificam o DEFERIMENTO do pedido de pesquisas de bens 

de sua propriedade passíveis de penhora, por meio do sistema de 

consulta de dados denominado INFOJUD. Os autos deverão permanecer 

em gabinete até a efetivação da medida. Realizada a pesquisa, dê-se 

vistas ao exequente pelo prazo de 05 (cinco) dias. Restando infrutífera a 

diligência deverá o exequente, no mesmo prazo, dar efetivo impulso ao 

processo executivo, sob pena de suspensão dos autos pelo prazo de 01 

ano, com posterior remessa dos autos ao arquivo e início da contagem do 

prazo prescricional, nos moldes do que prevê o artigo 921, §§1º e 4º do 

CPC. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. 

Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto 

Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe 18/05/2015.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001971-18.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE JUINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001971-18.2018.8.11.0025 [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano] EXEQUENTE: MUNICIPIO DE JUINA 

EXECUTADO: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA VISTOS. 

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001939-13.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE JUINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHILCO ELETRONICOS SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001939-13.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE JUINA EXECUTADO: PHILCO ELETRONICOS SA 

VISTOS, Cuida-se de execução fiscal no bojo da qual o executado 

apresentou exceção de pré-executividade afirmando estar a pretensão 

fiscal exaurida pela prescrição do título exequendo. A excepta, por sua 

vez, refutou a tese defensiva de prescrição e requereu o prosseguimento 

do feito com a penhora de ativos financeiros da executada. É o breve 

relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Tratando-se de exceção de 

pré-executividade, que não admite dilação probatória, a cognição se faz 

pelos elementos probantes carreados com o incidente, o que, no caso em 

tela, refere-se à afirmada ocorrência da prescrição intercorrente do 

crédito tributário posto em cobrança na presente execução fiscal. De 

saída, relembre-se que a alegação da prescrição do crédito tributário é 

matéria de ordem pública e, portanto, passível de ser discutida do âmbito 

da exceção de executividade, como fartamente entende a Corte Cidadã: 

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, por ser matéria 
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de ordem pública, a análise de ocorrência ou não de prescrição, não 

ocorre preclusão pro judicato. Precedentes” (REsp. 1.450.361/RN, Rel. 

Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/6/2014, DJe 

24/6/2014; EDcl no AgRg no REsp. 1.358.343/RS, Rel. Min. MAURO 

CAMPBELL MARQUES, DJe 13/5/2013). Posta a questão, no que pertine à 

alegação de prescrição do título, constata-se que a CDA que aparelha a 

presente execução fiscal decorre de multa arbitrada em desfavor da 

excipiente nos autos do processo administrativo 0264/2013, que tramitou 

perante a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 

desta urbe. Conforme se registrou nos autos, o procedimento foi 

instaurado em razão de denúncia formulada pela consumidora Ereni 

Moreira Viana, na data de 22/10/2013, e findou em 27/06/2016, com a 

aplicação de multa no valor de R$ 2.666,66 (dois mil seiscentos e 

sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) em seu desfavor. Na 

data de 05/10/2016 foi expedido o Documento de Arrecadação Municipal – 

DAM para pagamento do débito, fixando a data de vencimento em 

04/11/2016, porém, diante da inércia do devedor, no mesmo ano foi 

promovida a sua inscrição em dívida ativa e na data de 19/12/2018, foi 

emitida a respectiva Cédula de Dívida Ativa – CDA nº 3427/2018. Traçados 

estes fatos, tratando-se de CDA emitida em decorrência de multa de 

natureza administrativa, há que se aplicar na hipótese, o prazo 

prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, 

iniciando-se a contagem a partir do momento em que o crédito atinente à 

multa tornou-se exigível, qual seja, no dia seguinte ao vencimento da 

obrigação, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal 

de Justiça - REsp nº 1.105.442/RJ, da relatoria do Ministro Hamilton 

Carvalhido, publicado no DJ de 09/12/2009: “RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA 

ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. 

INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. É de 

cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal 

de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em 

que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32). 2. 

Recurso especial provido”. No caso vertente, a decisão a DAM emitida 

para pagamento da multa venceu em 04/11/2016 e a presente execução 

fiscal ajuizada em 21/12/2018, portanto, dentro do prazo de cinco anos 

previsto na supracitada norma. Nesses moldes, rejeito a exceção de 

pré-executividade oposta e, em prosseguimento ao feito, havendo 

renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e 

sobrevindo pedido expresso do credor de realização de penhora online, 

de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, 

defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes 

aos executados e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº: 1001177-94.2018.8.11.0025 Requerente: Camila 

Dalmolin Santos Requerido: Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas 

Ltda. e Outras V I S T O S, Trata-se de ação de rescisão contratual c/c 

indenização por danos materiais e morais vertida por Verônica Rodrigues 

de Carvalho em face de Consórcio Nacional Honda Ltda. e Canopus Motos 

– Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda. Relata a autora que 

na data de 09 de outubro de 2015, contratou o consórcio de uma moto 

NBR 160 Bros ESDD no estabelecimento da Canopus Motos, 

concessionária da Honda em Juína, pelo valor total de R$ 11.663,00 (onze 

mil, seiscentos e sessenta e três reais), oportunidade em que o vendedor 

lhe garantiu que bastaria ela oferecer um lance para ser contemplada, já 

que o grupo de consorcio em que foi inserida estava no final e 

praticamente todos os participantes já haviam sido contemplados. Afirma 

que após efetuar o adimplemento de duas parcelas do consórcio, vendeu 

uma motocicleta que possuía e ofereceu o valor de R$ 4.511,01 (quatro mil 

quinhentos e onze reais e um centavo) como lance, porém, diversamente 

do que lhe foi informado, a requerida Honda passou a exigir que ela 

apresentasse avalista para concretização da operação, condição esta 

que não foi informada no momento da contratação, nem mesmo pode ter 

ciência por meio do contrato, já que nenhum via foi disponibilizada em seu 

favor. Aduz que por não possuir fiador, como forma alternativa para 

afastar tal exigência, a requerida Honda ofereceu a opção de prolongar o 

número de prestações do contrato e reduzir o valor das parcelas de R$ 

548,26 (quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) para 

R$ 383,00 (trezentos e oitenta e três reais), porém, tal manobra resultou 

em um saldo remanescente a ser quitado o valor de R$ 9.461,46, que, 

somado aos valores já pagos e ao lance ofertado, resultou no valor total 

de R$ 15.068,98, sobrepujando em muito o montante de R$ 11.663,00 

contratado inicialmente para aquisição do veículo. Assim, entendendo que 

a exigência de avalista e a modificação do valor do contrato seriam ilícitas 

por não terem sido informadas no momento da contratação, requereu o 

cancelamento do contrato e a restituição dos valores pagos. Aduz, porém, 

que a requerida Honda negou o pedido de restituição sob o fundamento de 

que o processo de contemplação já estava em andamento e a Canopus 

passou a coagir a requerente a assinar o contrato de alienação por meio 

de ligações incessantes, chegando a enviar uma de suas funcionárias em 

seu local de trabalho com a finalidade de obriga-la a assinar um 

documento autorizando a baixa do gravame registrado sobre o bem. 

Relata que após tais fatos, formulou reclamação perante o Banco Central 

e teve sua pretensão acolhida, ocasião em que foi determinada a integral 

restituição pela Administradora Honda do valor do lance, no prazo de 15 

dias. Finaliza afirmando que apesar de ter sido reembolsada pelo valor 

lance, as ilegalidades praticadas resultaram danos de ordem moral e 

material, razão porque pretende a rescisão do contrato consorcial firmado, 

bem como imposição às demandadas, de forma solidária, a obrigação de 

restituir as duas prestações pagas no início do contrato, no valor de R$ 

548,26 (quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), cada, 

acrescidas dos devidos encargos moratórios, a obrigação de reparar os 

danos materiais sofridos em razão do tempo que ficou sem sua 

motocicleta, estipulando o valor mensal de R$ 1.400,00 (um mil e 

quatrocentos reais), até a data de propositura da ação, totalizando 

9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), bem como os danos 

extrapatrimoniais experimentados no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil 

reais). Formada a angularidade da relação jurídica processual, a audiência 

para tentativa de conciliação entre as partes restou infrutífera, 

iniciando-se o prazo de defesa, oportunidade em que a requerida 

Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. apresentou defesa 

alegando, em síntese, a inexistência de qualquer abusividade no contrato 

firmado, esclarecendo que o valor do crédito não corresponde exatamente 

ao valor do somatório das parcelas, já que nele estão embutidas taxas de 

administração, seguro, fundo de reserva e demais obrigações pecuniárias 

previamente estabelecidas expressamente no contrato de participação em 

grupo de consórcio firmado. Defendeu que a exigência de garantia para 

liberação do crédito está devidamente descrita no contrato e obedece a 

Lei nº 11.795/2008, não havendo que se falar em ilegalidade ou 

abusividade para liberação do crédito contemplado. Argumentou que nos 

termos da legislação em vigor, em caso de desistência, os valores a 

serem restituídos devem sofrer os descontos previstos no contrato (taxa 

de administração, multa, seguro e etc.), mediante sorteio ou ao final do 

grupo. Ao final, defendeu a inexistência de comprovação dos danos 

materiais sofridos, bem como a ausência de fato ilícito ensejador dos 

alegados danos morais, ressaltando, entretanto, que na hipótese de 

condenação, o quantum indenizatório deve se pautar nos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Por sua vez, a revendedora de 

motocicletas - Mercantil Canopus Comércio de Motocicletas Ltda., 

apresentou defesa, justificando não ter adotado qualquer providência de 
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ensejasse sua responsabilidade civil, mormente porque somente executou 

os procedimentos necessários ao faturamento e liberação da motocicleta 

escolhida após o pagamento do lance, não possuindo qualquer gerência 

sobre as cláusulas do contrato firmado e nem mesmo pertencendo à 

cadeia de consumo relativa à comercialização da cota consorcial. 

Defendeu ao final a ausência de valores a restituir, bem como de danos 

morais indenizáveis. Em manifestação de Id. 8325538, a autora requereu a 

decretação da revelia das requeridas em razão da não apresentação de 

defesa no prazo legal e o julgamento antecipado da lide. Informou, ainda, 

ter recebido da administradora do consórcio o valor de R$ 675,19 

(seiscentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos) referente às 

prestações consorciais pagas, restando pendente de restituição tão 

somente o valor de R$ 421,33 (quatrocentos e vinte e um reais e trinta e 

três centavos) Certificada a tempestividade das peças defensivas, e 

especificadas as provas pelas partes, designou-se audiência de instrução 

e julgamento para o dia 02 de junho de 2018, ocasião em que foi colhido o 

depoimento pessoal das partes, interrogadas as testemunhas arroladas e, 

ao final, encerrada a instrução probatória, com a abertura de prazo para 

alegações finais. Por meio de manifestação encartada no Id. 20561140, a 

requerida Mercantil Canopus informou que as mídias da audiência estão 

inaudíveis e requereu a repetição do ato. Constatado a veracidade das 

informações prestadas, nos dias 28/08/2019 e 11/09/2019, promoveu-se o 

refazimento da solenidade e, novamente oportunizada a apresentação de 

alegação finais pelas partes, as quais foram apresentadas pela autora na 

petição de Id. 24301301, pela requerida Mercantil Canopus no Id. 

25114000 e pela requerida Consórcio Nacional Honda reiteradas as 

alegações da petição de Id. 20811669. Formalizados, vieram os autos 

conclusos para prolação de sentença. É o relato. Fundamento e Decido. 

Tratando-se de demanda cujas questões fáticas estão bem delineadas, 

não existe justificativa para a dilatação da instrução probatória, 

impondo-se ao julgador, como corolário lógico do princípio da duração 

razoável do processo, o dever de decidir diretamente a lide, nos termos do 

art. 355, I, do NCPC, entregando a prestação jurisdicional de modo 

eficiente e célere. Analisando a questão de ilegitimidade passiva brandida 

em alegações finais pela requerida Mercantil Canopus Ltda., a qual, 

ressalte-se, foi objeto de contraditório pela autora (Id. 14221257), calha 

recordar que a legitimação ad processum não se afere pela existência ou 

não do direito perquirido e sim, in status assertionis, isto é, a partir das 

alegações do autor, porque direito de ação e direito de tutela ao bem 

jurídico litigioso não são coisas sinônima, como há séculos leciona a 

doutrina processualista: “Sem olvidar o direito positivo, e considerando a 

circunstância de que, para o legislador, carência de ação é diferente de 

improcedência do pedido, propõe-se a análise das condições da ação, 

como questões estranhas ao mérito da causa, fique restrita ao momento 

de prolação do juízo de admissibilidade inicial ao procedimento. Essa 

análise, então, seria feita à luz das afirmações do demandante contidas 

em sua petição inicial (in statu assertionis). ‘Deve o juiz raciocinar 

admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do 

autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as 

condições da ação’. ‘ O que importa é a afirmação do autor, e não a 

correspondência entre a afirmação e a realidade que já seria problema de 

mérito’” (Didier Júnior, Fredie, in Pressupostos processuais e condições da 

ação: o juízo de admissibilidade do processo, ed. Saraiva, p. 217) Nesse 

aspecto, considerando que na hipótese em analise a autora atribui à 

requerida Mercantil a pratica de coação para assinatura do contrato de 

alienação fiduciária e, posteriormente, de documento liberando do gravame 

registrado sob o bem, está configurada a sua legitimidade passiva para 

figurar no polo passivo da presente demanda, razão porque rejeito a 

pretensão avençada. Passando ao meritum causae, diretamente ao ponto, 

salta aos olhos que a questão judicializada se prende à enorme dificuldade 

de compreensão que essa espécie de contrato ainda produz no meio 

comercial, porque atrelada a um regime de autofinanciamento para 

aquisição de bens, o que faz com que, via de regra, o consórcio seja 

tratado como uma espécie de compra e venda de longo prazo, com o que, 

sem sombra de dúvidas, não se confunde. Vale dizer: quando da adesão 

a um plano de consórcio há a prévia estipulação de um bem (valor) de 

referência e esse bem ou serviço é que dimensionará o valor do crédito a 

ser contemplado, porém, além das parcelas destinadas ao fundo comum 

do grupo, o custo total do financiamento é composto pela taxa de 

administração e demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas 

expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio e etc, 

o que significa dizer que além do valor do crédito, o contrato comtempla as 

taxas inerentes a sua perfectibilização. Outra característica do consórcio 

é que para receber o crédito adquirido o consorciado deve ser, 

necessariamente, contemplado, seja por meio de sorteio ou lance, 

conforme estabelecido no art. 22, § 1º, da Lei nº 11.795/08, que dispõe 

sobre o Sistema de Consórcio, senão vejamos: Art. 22. A contemplação é 

a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou 

serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos 

consorciados excluídos, nos termos do art. 30. § 1º A contemplação 

ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de 

participação em grupo de consórcio, por adesão. Em continuidade, 

havendo contemplação e resmanescendo saldo devedor a ser quitado, 

não há óbice à exigência pela administradora de garantias 

complementares que avalizem o adimplemento das prestações, mormente 

porque em caso de prejuízos decorrentes da aprovação de garantias 

insuficientes, é da administradora o dever de indenizar o grupo consorcial, 

conforme prevê o artigo 14 da Lei dos Consórcios - Lei nº 11.795/08: Art. 

14. No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, 

devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do 

consorciado para utilizar o crédito. § 1 As garantias iniciais em favor do 

grupo devem recair sobre o bem adquirido por meio do consórcio. § 2 No 

caso de consórcio de bem imóvel, é facultado à administradora aceitar em 

garantia outro imóvel de valor suficiente para assegurar o cumprimento 

das obrigações pecuniárias do contemplado em face do grupo. § 3 

Admitem-se garantias reais ou pessoais, sem vinculação ao bem 

referenciado, no caso de consórcio de serviço de qualquer natureza, ou 

quando, na data de utilização do crédito, o bem estiver sob produção, 

incorporação ou situação análoga definida pelo Banco Central do Brasil. § 

4 A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao 

valor das prestações vincendas. § 5 A administradora deve indenizar o 

grupo na ocorrência de eventuais prejuízos decorrentes: I de aprovação 

de garantias insuficientes, inclusive no caso de substituição de garantias 

dadas na forma dos §§ 1 , 2 e 3; II de liberação de garantias enquanto o 

consorciado não tiver quitado sua participação no grupo. (destaques 

acrescentados) Justamente por tal razão é que não é aceitável a simples 

alegação da consorciada de que lhe foi assegurada a contemplação 

imediata e que não tinha como saber da necessidade de fiador em caso de 

contemplação, primeiro porque, segundo o art. 3º da Lei de Introdução às 

normas do Direito Brasileiro, ninguém pode alegar o desconhecimento da 

lei e, em segundo lugar, porque a anuência da consorciada à proposta 

ilegal do representante da empresa ou da isenção de garantias implicaria 

em inequívoca fraude ao sistema de consórcio, além de importar em 

tentativa de favorecimento indevido da parte em desfavor dos demais 

participantes do grupo, sendo vedado à parte se beneficiar da própria 

torpeza. Vale recordar que a contemplação no consórcio é uma etapa e 

não o término da relação negocial, porque a liberação do crédito depende 

do preenchimento de requisitos contratuais burocráticos, o que já afasta a 

ideia de que a liberação seria automática ou em poucos dias, como 

pretende fazer a demandante. No caso específico dos autos, apesar do 

muito que alegou, a autora realmente não conseguiu trazer ao processo 

provas ou qualquer indício de que teria sido ludibriada pelas requeridas e, 

muito menos, de que estas teriam praticado qualquer ilícito ou agido de 

má-fé. De pronto, observa-se que apesar de ter afirmado que nunca teve 

acesso ao contrato consorcial, a testemunha Alcione Adame, foi enfática 

em afirmar que quando foi procurada pela autora para discutir as 

cláusulas da avença, ela estava na posse de dois contratos, um do 

consórcio e o outro da alienação fiduciária do bem. Em consonância, as 

testemunhas das requeridas foram unanimes em afirmar que após a 

assinatura do contrato, uma via é enviada para o e-mail do consorciado, 

mas que em caso de necessidade, basta apenas uma solicitação para 

nova disponibilização, ou seja, ainda que a autora alegue 

desconhecimento da lei, não pode se valer da alegação de que não teve 

acesso as cláusulas contratuais firmadas. Dito isso, conforme se extrai da 

proposta anexa ao Id. 5570049, o plano consorcial firmado pela autora é o 

‘Mega Fácil’, na modalidade ‘Lance Livre’, e suas clausulas gerais (Id. 

5570059), são claras ao asseverar que as contemplações nesta hipótese 

se dão somente por lance livre ou fixo. Válida a transcrição da cláusula 

respectiva: "2.2. Tipos de Lances A contemplação por lance para Plano 

Mega Fácil poderá ocorrer nas Assembleias em uma das modalidades 

abaixo, sendo que o Consorciado, no momento da oferta do lance, deverá 

informar a sua opção para participar na Assembléia: a) Lance Livre [...] b) 

Lance Fixo [...]” Da mesma forma, o contrato é expresso quanto a 

necessidade comprovação pelo consorciado de renda mensal de no 
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mínimo, 3 (três) vezes o valor da prestação, bem como da possibilidade de 

exigir garantias complementares para liberação do crédito. Vejamos: XII – 

DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DOBEM12.1. Para 

aquisição do bem e liberação do crédito de contemplação, inclusive para 

formalização da garantia pela Administradora, deverá o Consorciado 

contemplado: [...] Se pessoa física: a)Ficha Cadastral preenchida e 

assinada) Documentos pessoais de identificação do Consorciado (CPF e 

documento de Identidade) que deverão se fotocopiados no momento da 

apresentação)Comprovante de residência atual, emitido por 

concessionária de serviços públicos (conta de luz, água, gás, telefone 

fixo) no máximo no mês anterior ao da contemplação) Contrato de 

alienação devidamente assinado e com firma reconhecida; e e) 

Comprovante de renda, conforme parágrafo segundo deste item. 

Parágrafo primeiro - A documentação será analisada pela Administradora, 

que poderá exigir garantias complementar esse julgar necessário, salvo 

se apresentada fiança bancária proporcional ao saldo devedor do 

Consorciado. Parágrafo segundo - Para aquisição do bem e liberação do 

crédito de contemplação, deverá o Consorciado contemplado também 

comprovar receber renda mensal atual de, no mínimo, 3 (três) vezes o 

valor da prestação ou da soma das prestações de todas as cotas não 

quitadas que o Consorciado deter junto a Administradora, através de [...]. 

Ainda, no item 12.2 do contrato, resta consignado que “depois de 

cumpridas as exigências do item anterior, o Consorciado contemplado 

solicitará formalmente à Administradora autorização de faturamento do 

bem, informando a descrição do bem a ser adquirido, o valor negociado e 

a indicação do fornecedor do bem a quem o pagamento será efetivado 

pela Administradora” Dito isso, há que se reconhecer que ao assinar o 

contrato sem quaisquer ressalvas, a autora anuiu com as cláusulas 

respectivas, de modo que não lhe é dado, agora, sobretudo à míngua de 

qualquer prova ou evidência, alegar desconhecimento das modalidades de 

contemplação e exigências para retirada da carta de crédito. Chama 

atenção, aliás, o fato de que, no caso em tela, como forma de viabilizar a 

retirada da carta de crédito, a administradora apresentou como alternativa 

a modificação do contrato, reduzindo a prestação inicialmente definida em 

R$ 548,26 (quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) 

para R$ 383,00 (trezentos e oitenta e três reais), e assim fazer com que 

sua remuneração contemplasse 3 (três) vezes o valor da prestação, 

isentando-a da obrigação de garantir o contrato por meio de fiador. No 

entanto, diversamente do que entendeu a requerente, tal providência, 

como qualquer tipo de contrato de alienação, aumentou o prazo de 

quitação do contrato e resultou em maiores encargos, o que, na pratica, 

nada tem de ilícito ou ilegal. Outrossim, a circunstância de a autora ter 

alienado sua motocicleta para adimplir o valor do lance, ainda que possa 

ter lhe causado alguns transtornos, não pode, de maneira alguma, ser 

creditada às requeridas. Entendimento contrário equivaleria a 

responsabilizar o fornecedor de produtos e serviços pelas expectativas 

de seus consumidores, mesmo quando amparadas em leituras 

incondizentes da realidade negocial. Assim, ausente vício na relação de 

consumo, caracterizado na falha de informação, ou nexo de imputação 

entre o constrangimento alegado pela autora e um comportamento ilícito 

das requeridas, não há substrato fático ou jurídico para a imposição do 

dever de indenizar. Vale ressaltar que em relação aos alegados danos 

materiais, a própria autora relatou nos autos que o valor do lance e as 

prestações consorciais, com os devidos descontos legais, foram 

restituídos. Saliento, outrossim, que a dedução do valor a ser restituído ao 

consorciado desistente da taxa de manutenção e do seguro, são 

plenamente válidas, eis que tais valores têm como finalidade o 

ressarcimento da administradora pelas despesas realizadas e 

administração do grupo; e o seguro é instituído em benefício do próprio 

consorciado, em caso de sinistro; sua devolução implicaria em 

enriquecimento sem causa. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE 

CONSORCIADO. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA CASSADA. 

CAUSA MADURA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PRESTAÇÕES. 

IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. 

CLÁUSULA PENAL. SEGURO. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1-(...) 5- 

São legítimos os descontos dos valores referentes à taxa de adesão e 

seguro prestamista, uma vez que tais serviços foram prestados durante o 

tempo em que o consorciado se manteve vinculado ao plano. 6- (...) 

(TJGO, APELACAO CIVEL 362062-54.2011.8.09.0175, Rel. DR (A). 

FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 5A CÂMARA CIVEL, julgado em 

01/06/2017, DJe 2285 de 09/06/2017). Por fim, quanto a alegação de 

cobrança abusiva em razão da visita de uma das representantes da 

requerida ao local de trabalho da autora, também não merece acolhimento 

a pretensão. Segundo as testemunhas ouvidas em juízo, a visita realizada 

pela represente da requerida Canopus não lhe causou qualquer 

constrangimento, eis que foi realizada de forma educada e discreta, tendo 

sido informado pela testemunha Alcione que em nenhum momento da 

abordagem a autora foi exposta a tratamento humilhante ou vexatório e 

assim que foi solicitado à representante que se retirasse do local, ela 

prontamente atendeu ao pedido. Assim, ausente qualquer ilicitude na 

conduta praticada ou nexo de causalidade entre a conduta da 

representante e o dano moral que autora afirma ter sofrido, não há que se 

falar em indenização. Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial. Em decorrência da 

sucumbência processual, condeno o autor ao pagamento de custas e 

honorários de sucumbência em favor do requerido, os quais arbitro em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 

2º, do CPC, mantendo suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, 

§3º, do CPC. Preclusas as vias recursais, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001172-72.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR SOARES MARTINS (AUTOR(A))

MARIA SILVIA AMICUCCI SOARES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE ALTA FLORESTA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001172-72.2018.8.11.0025 POLO ATIVO:OSCAR SOARES 

MARTINS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NELLO AUGUSTO 

DOS SANTOS NOCCHI POLO PASSIVO: COOPERATIVA DE CREDITO 

RURAL DE ALTA FLORESTA LTDA 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: 27/04/2020 Hora: 13:10 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 9 de março de 2020. 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001498-95.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (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 

CONHECIMENTO DA PERICIA AGENDADA , em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a comparecer no dia 

09:30 horas do dia 26 de março de 2020. JUÍNA, 09 de Março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

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

Processo Número: 1001773-44.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. P. R. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA MENEZES PAGNUSSAT OAB - 041.699.411-36 

(REPRESENTANTE)

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. S. (REU)

Outros Interessados:

F. A. D. P. L. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer a Secretaria da 2ª Vara do Fórum da Comarca de Juína para 

assinar e retirar o termo de guarda provisória. JUÍNA, 9 de março de 2020. 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001052-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CALVI FICCAGNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (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, ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS DE ID 26805598, BEM COMO 

PARA IMPUGNAR NO PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS. JUÍNA, 09 de 

Março de 2020 (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000269-37.2018.8.11.0025

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:

EDERSON MARCELINO DOS REIS (REU)

EMERSON DOS REIS MARCELINO (REU)

DIRCEU MARCELINO (REU)

VALDELICE AMORIM DOS REIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (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 REQUERIDA PARA , para 

manifestarem-se acerca do pedido de emenda à exordial no prazo de 05 

(cinco) dias. JUÍNA, 09 de Março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000269-37.2018.8.11.0025

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:

EDERSON MARCELINO DOS REIS (REU)

EMERSON DOS REIS MARCELINO (REU)

DIRCEU MARCELINO (REU)

VALDELICE AMORIM DOS REIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (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 05 (CINCO) DIAS, considerando a informação de que o 

requerido Ederson Marcelino reside atualmente em Gravataí-RS, 

manifeste-se a parte requerente. JUÍNA, 09 de Março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ

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

Processo Número: 1001327-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CELSO CAMPOS (REQUERENTE)

LEILA APARECIDA CAMPOS (REQUERENTE)

MARCIO FERNANDO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA Ofício 

n.º 1001327-12.2017.8.11.0025 Dados do processo: Processo: 

1001327-12.2017.8.11.0025; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MAURO CELSO CAMPOS, LEILA APARECIDA CAMPOS, 

MARCIO FERNANDO CAMPOS Parte Ré: INTERESSADO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Assunto: Informação Sr. Gerente, Pelo presente 

ofício, extraído dos autos do processo acima identificado, SOLICITO a 

Vossa Senhoria que adote as providências necessárias no sentido de 

INFORMAR a este juízo o saldo bancário e possíveis aplicações 

financeiras em nome de - CPF n. 653.311.769-68, no prazo de 05(CINCO ) 

dias. JUÍNA, 9 de março de 2020. Atenciosamente, FRANKLIN J. ALVES 

BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) AO GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL JUÍNA -MT. SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000451-86.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALINO JOSE DE JESUS (REQUERIDO)

 

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 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO DR. FABIO PETTENGIL PROCESSO n. 1000451-86.2019.8.11.0025 

Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO 

(99) POLO ATIVO: Nome: MARIA APARECIDA DE JESUS Endereço: RUA 

BARRIRI, S/N, COABE M6, MÓDULO 06, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

POLO PASSIVO: DORVALINO JOSE DE JESUS 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 DIVÓRCIO. DECISÃO: 

Vistos.Cite-se o requerido por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 256 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, para, 

querendo, responder à ação no prazo legal.Transcorrido o prazo de 
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resposta, não havendo manifestação do requerido, desde já, em respeito 

ao artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio a Dra. Laura 

Gabrielly Gomes Gonçalves, advogada militante nesta Comarca, para que 

assuma o patrocínio da causa.Notifique-se a advogada nomeada para 

apresentar contestação no prazo 15 (quinze) dias, a contar do dia 

seguinte ao recebimento da notificação.Apresentada a contestação, 

intime-se a requerente para, querendo, apresentar impugnação no prazo 

de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me 

concluso.Juína/MT, 01 de julho de 2019.DAIANE MARILYN VAZJuíza de 

Direito . 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, LEIDIANE 

CORREIA DA SILVA, digitei. JUÍNA, 9 de março de 2020. FRANKLIN J. 

ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001686-88.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINHO GASPERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO(A))

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001686-88.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: PEDRINHO GASPERI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c cumulada com 

indenização por danos morais e materiais. Alega o autor em sua exordial 

que em meados do mês de maio de 2018, foi surpreendido com a 

informação de que a requerida havia negativado seu nome em decorrência 

de uma dívida no valor de R$ 4.104,67, razão porque, por entender que tal 

cobrança seria indevida, intentou em desfavor da requerida ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

que tramitou perante este Juizado Especial  sob nº 

1000711-03.2018.811.0025 e no bojo da qual foi prolatada sentença de 

mérito julgando parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a 

inexigibilidade do débito perseguido e da respectiva negativação e rejeitar 

o pedido de indenização pelos danos extrapatrimoniais. Relata, no entanto, 

que a requerida permanece efetuando cobranças da referida dívida e 

efetuando ameaças de negativação, razão porque ajuizou a presente 

demanda, requerendo, em sede de tutela de urgência, que requerido se 

abstenha de efetuar cobranças em relação ao referido débito e de incluir o 

seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. A requerida, por sua vez 

alega em sede de contestação que, o impasse alcançado na presente 

demanda já fora discutido anteriormente nos autos nº 

1000711-03.2018.8.11.0025, no qual foi alegado sobre a inexistência do 

débito em questão, fazendo da matéria objeto da demanda coisa julgada. 

Portanto, não há que se falar em qualquer reparação proveniente da 

mesma reclamação, pois estaríamos diante do fenômeno bis in idem e 

enriquecimento ilícito da parte autora pelo mesmo fato gerador. 

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 este 

impasse já foi discutido em outros autos, não apresentou documento 

plausível apto ou prova das suas afirmações desvencilhando-se do ônus 

que lhe competia. Portanto, não remanescem dúvidas de que a conduta da 

reclamada é suficiente para caracterizar o dano moral, na medida em que 

a autora demostrou que nas faturas de energia da sua unidade 

consumidora, mesmo após o trânsito em julgado da ação anteriormente 

discutida o mérito do litígio, a requerida continua efetuando cobrança da 

dívida, dívida esta que já foi declarada inexistente. Neste sentido tem se 

posicionado a jurisprudência: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. ZONA RURAL. GARANTIA DE AFERIÇÃO DO CONSUMO 

DE ENERGIA ELÉTRICA POR LEITURA MENSAL E “REAL”, E NÃO POR 

ESTIMATIVA, RECONHECIDA EM PROCESSO COM SENTENÇA 

TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

DÉBITO PRETÉRITO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO EM DOBRO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE 

SERVIÇO ESSENCIAL. INSCRIÇÃO ILÍCITA EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM 

DE 8.000,00 APESAR DE APONTAMENTO POR OUTRA INSTITUIÇÃO, 

DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA 

MANTIDA. Historia o autor que, por meio de processo judicial com decisão 

transitada em julgado, teve reconhecido o direito de ter o seu consumo de 

energia elétrica medido pela leitura real, e não por estimativa, com a 

declaração de inexigibilidade das faturas lançadas. Informa que a 

determinação judicial foi descumprida pela requerida, que emitiu duas 

faturas com leitura por estimativa de débitos pretéritos (2011) e, além de 

ter desobedecido ao comando judicial, inscreveu seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito. Requer repetição em dobro do indébito e indenização 

pelo dano moral. A defesa, de modo genérico, limita-se a referir que 

cumpriu a decisão judicial, bem como a argumentar a inexistência de 

cobrança e pagamentos indevidos, sem, contudo, trazer qualquer 

elemento que conduza a essa direção. A sentença julgou procedentes os 

pedidos e, por ter aplicado corretamente o direito, merece ser mantida por 

seus próprios fundamentos. É inquestionável a ilegalidade da cobrança 

lançada nas faturas de fls. 15 e 17, visto que se trata de débito pretérito 

(2011), já solvido por meio de depósito judicial em processo transitado em 

julgado e arquivado (n.º 006/3.11.0000907-5). Relativamente à 

indenização por dano moral, de fato, o nome do autor foi incluído no SCPC 

por outra instituição (28/07/2017) após anotação da requerida 

(25/06/2017). Contudo, cumpre pontuar que, diante de anotação posterior 

a que está sendo discutida in casu, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

cujo apontamento serviria apenas para redução do valor arbitrado, 

conforme entendimento consolidado pelas Turmas Recursais 
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(Precedentes: 71007749252, 71007541436). Todavia, devido às 

peculiaridades do caso concreto, o quantum fixado não comporta 

redução, primeiro pela suspensão indevida do fornecimento de serviço 

essencial, motivada por débito pretérito; segundo, pelo caráter pedagógico 

ante o flagrante descaso da demandada, que sistematicamente 

descumpriu as determinações judiciais e, finalmente, pela jornada hercúlea 

a que ficou submetido o autor para poder executar seu direito alcançado 

pela coisa julgada. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71007959885, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 24-04-2019) Nesse 

diapasão, há que se conjeturar verdadeira a versão posta na inicial pela 

indenização por danos morais. Desta feita, há que se falar em indenização 

por danos morais, pois a falha na prestação de serviços ao efetuar 

cobrança de litígio já resolvido por via judicial 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. Fixada 

essa ideia, demonstrado a ilegalidade dos atos praticados pela Requerida, 

evidente o dever de indenizar o Requerente, atento às peculiaridades da 

situação e à situação econômica dos litigantes, entendo 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) 

condenar a requerida ao pagamento 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 ilícita da 

instituição financeira; (b) sobre o valor do dano moral incidirão juros de 

mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC desde a ocorrência do 

evento danoso; (c) determinar a suspensão da cobrança já declarada 

indevida do nome do promovente. 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, 3 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, 3 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001686-88.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINHO GASPERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO(A))

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 1001686-88.2019.8.11.0025. 

REQUERENTE: PEDRINHO GASPERI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c cumulada com 

indenização por danos morais e materiais. Alega o autor em sua exordial 

que em meados do mês de maio de 2018, foi surpreendido com a 

informação de que a requerida havia negativado seu nome em decorrência 

de uma dívida no valor de R$ 4.104,67, razão porque, por entender que tal 

cobrança seria indevida, intentou em desfavor da requerida ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

que tramitou perante este Juizado Especial  sob nº 

1000711-03.2018.811.0025 e no bojo da qual foi prolatada sentença de 

mérito julgando parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a 

inexigibilidade do débito perseguido e da respectiva negativação e rejeitar 

o pedido de indenização pelos danos extrapatrimoniais. Relata, no entanto, 

que a requerida permanece efetuando cobranças da referida dívida e 

efetuando ameaças de negativação, razão porque ajuizou a presente 

demanda, requerendo, em sede de tutela de urgência, que requerido se 

abstenha de efetuar cobranças em relação ao referido débito e de incluir o 

seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. A requerida, por sua vez 

alega em sede de contestação que, o impasse alcançado na presente 

demanda já fora discutido anteriormente nos autos nº 

1000711-03.2018.8.11.0025, no qual foi alegado sobre a inexistência do 

débito em questão, fazendo da matéria objeto da demanda coisa julgada. 

Portanto, não há que se falar em qualquer reparação proveniente da 

mesma reclamação, pois estaríamos diante do fenômeno bis in idem e 

enriquecimento ilícito da parte autora pelo mesmo fato gerador. 

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 este 

impasse já foi discutido em outros autos, não apresentou documento 

plausível apto ou prova das suas afirmações desvencilhando-se do ônus 

que lhe competia. Portanto, não remanescem dúvidas de que a conduta da 

reclamada é suficiente para caracterizar o dano moral, na medida em que 

a autora demostrou que nas faturas de energia da sua unidade 

consumidora, mesmo após o trânsito em julgado da ação anteriormente 

discutida o mérito do litígio, a requerida continua efetuando cobrança da 

dívida, dívida esta que já foi declarada inexistente. Neste sentido tem se 

posicionado a jurisprudência: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. ZONA RURAL. GARANTIA DE AFERIÇÃO DO CONSUMO 

DE ENERGIA ELÉTRICA POR LEITURA MENSAL E “REAL”, E NÃO POR 

ESTIMATIVA, RECONHECIDA EM PROCESSO COM SENTENÇA 

TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

DÉBITO PRETÉRITO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO EM DOBRO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE 

SERVIÇO ESSENCIAL. INSCRIÇÃO ILÍCITA EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM 

DE 8.000,00 APESAR DE APONTAMENTO POR OUTRA INSTITUIÇÃO, 

DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA 

MANTIDA. Historia o autor que, por meio de processo judicial com decisão 

transitada em julgado, teve reconhecido o direito de ter o seu consumo de 

energia elétrica medido pela leitura real, e não por estimativa, com a 

declaração de inexigibilidade das faturas lançadas. Informa que a 

determinação judicial foi descumprida pela requerida, que emitiu duas 

faturas com leitura por estimativa de débitos pretéritos (2011) e, além de 

ter desobedecido ao comando judicial, inscreveu seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito. Requer repetição em dobro do indébito e indenização 

pelo dano moral. A defesa, de modo genérico, limita-se a referir que 

cumpriu a decisão judicial, bem como a argumentar a inexistência de 

cobrança e pagamentos indevidos, sem, contudo, trazer qualquer 

elemento que conduza a essa direção. A sentença julgou procedentes os 

pedidos e, por ter aplicado corretamente o direito, merece ser mantida por 

seus próprios fundamentos. É inquestionável a ilegalidade da cobrança 

lançada nas faturas de fls. 15 e 17, visto que se trata de débito pretérito 

(2011), já solvido por meio de depósito judicial em processo transitado em 

julgado e arquivado (n.º 006/3.11.0000907-5). Relativamente à 

indenização por dano moral, de fato, o nome do autor foi incluído no SCPC 

por outra instituição (28/07/2017) após anotação da requerida 

(25/06/2017). Contudo, cumpre pontuar que, diante de anotação posterior 

a que está sendo discutida in casu, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

cujo apontamento serviria apenas para redução do valor arbitrado, 

conforme entendimento consolidado pelas Turmas Recursais 

(Precedentes: 71007749252, 71007541436). Todavia, devido às 

peculiaridades do caso concreto, o quantum fixado não comporta 

redução, primeiro pela suspensão indevida do fornecimento de serviço 

essencial, motivada por débito pretérito; segundo, pelo caráter pedagógico 

ante o flagrante descaso da demandada, que sistematicamente 

descumpriu as determinações judiciais e, finalmente, pela jornada hercúlea 

a que ficou submetido o autor para poder executar seu direito alcançado 

pela coisa julgada. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71007959885, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 24-04-2019) Nesse 
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diapasão, há que se conjeturar verdadeira a versão posta na inicial pela 

indenização por danos morais. Desta feita, há que se falar em indenização 

por danos morais, pois a falha na prestação de serviços ao efetuar 

cobrança de litígio já resolvido por via judicial 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. Fixada 

essa ideia, demonstrado a ilegalidade dos atos praticados pela Requerida, 

evidente o dever de indenizar o Requerente, atento às peculiaridades da 

situação e à situação econômica dos litigantes, entendo 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) 

condenar a requerida ao pagamento 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 ilícita da 

instituição financeira; (b) sobre o valor do dano moral incidirão juros de 

mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC desde a ocorrência do 

evento danoso; (c) determinar a suspensão da cobrança já declarada 

indevida do nome do promovente. 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, 3 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, 3 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010293-73.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010293-73.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: COTRIGUACU MOTOSSERRAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E 

CONSTRUCOES LTDA. - EPP PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial manejado por 

Cotriguaçu Motoserras LTDA em face de Prenoroeste Indústria, Comércio 

e Contruções LTDA-EPP no qual deixou o credor de promover os atos e 

diligências que lhe competiam quando devidamente intimado para tanto, 

configurando, deste modo, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) 

dias. Relatados, DECIDO. É cediço que no procedimento sumaríssimo 

implantado pela Lei n. 9.099/95, cabe ao titular do direito perseguido nos 

autos estar permanentemente atento no sentido de atender ao 

desenvolvimento do processo para a obtenção rápida e eficaz da tutela 

jurisdicional. Na hipótese versanda, deixou o exequente dar impulso ao 

processo, o que implica dizer que sua omissão, neste caso, é tratada 

como desinteresse que é sancionado pelo juízo com a extinção do feito. 

Diante do exposto, havendo abandono da causa por negligência da parte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, III, do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. P. I. C. Às 

providências. Juína-MT, 3 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, 3 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010104-03.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA RIBEIRO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

SERASA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas das partes, acerca do inteiro 

teor da r. sentença (id 29423021), vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-82.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DA SILVA (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))

 

Intimação de ambas as partes, por intermédio dos(as) advogados(as) 

constituídos(as), para requererem o que entenderem de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ante o retorno dos autos da instância superior.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001024-27.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BANDIERA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001024-27.2019.8.11.0025 

Reclamante: Leonardo Bandiera Fonseca Reclamado: Município de Juína V 

I S T O S, Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso inominado 

nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais 

pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, RECEBO a 

apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 

43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vista dos autos ao 

apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010337-29.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES SILVA DAS NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORAIS E MONTILHA COMERCIO DE BRIQUETES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - DF30796 (ADVOGADO(A))
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Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

seu advogado para se manifestar sobre a certidão da devolução da Carta 

Precatória (id. 29140636) no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-51.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEGAIR ONHIBENE (REQUERIDO)

ARGEMIRO MARQUES LEONEL (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, através de seu 

(a) advogado (a), acerca do inteiro teor da r.sentença vinculada disponível 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001580-97.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DE LIMA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, por intermédio do advogado constituído, para, 

caso queira, se manifestar sobre os documentos (id. 30034565 e 

seguintes), no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-67.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ FISCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (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 Certidão do Trânsito em Julgado Certifico que 

a sentença proferida nos autos transitou em julgado. JUÍNA, 9 de março de 

2020 ERICA MOREIRA PACHECO Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001662-94.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRON DE MORAIS LIMEIRA STECANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANA & SOUSA CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REQUERIDO)

MARCOS ANDRÉ DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por intermédio da advogada constituída, para 

informar o endereço atualizado do Requerido, posto que do Aviso de 

Recebimento (id. 30042190) consta que a parte "mudou-se", bem como 

para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001538-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HELITA DE FATIMA CLAUDINO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da Exequente, por intermédio da advogada constituída, para se 

manifestar sobre a petição, id. 30017041 e seguintes, bem como para 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000741-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO TIAGO DE BRITOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do Exequente, por intermédio do advogado constituído para, 

apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002571-05.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN MACHADO SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, através de seu 

advogado, acerca da r.sentença proferida, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000849-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000628-21.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 29544997), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000362-71.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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ENI SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado da 

requerente para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000401-68.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VITOR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001386-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001386-71.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: TEREZINHA DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 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, 19 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001368-50.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FARIA AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000513-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. D. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000513-37.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: CRISTIANE SILVA DIAS DA ROCHA REQUERIDO: 

WEFFERSON DIAS DA ROCHA Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM TUTELA DE 

URGÊNCIA”, proposta por CRISTIANE DA SILVA DIAS ROCHA, na qual 

pleiteia a curatela da interditando WEFFERSON DIAS DA ROCHA, ambos 

devidamente qualificados. Aduz na inicial que é mãe do interditando e ante 

o impedimento do requerido em gerir os atos da vida civil, em razão do 

quadro clínico a que está acometido, pugna, liminarmente, a nomeação 

como curadora provisória para exercer a assistência necessária e para 

fins previdenciários. EIS A SÍNTESE DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. RECEBO a inicial em todos os seus termos. Processo em segredo 

de justiça (NCPC, art. 189, II), eis que DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita, podendo revogá-los a qualquer tempo, caso inverídico as 

alegações. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. Por 

perseguir o autor tutela especifica, os efeitos da pretendida antecipação 

são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá ser 

concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora) e (c) pedido do 

autor. Assim, nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela perseguida. Afinal, 

pela dicção do ordenamento jurídico, o curador do relativamente incapaz 

deve ser o parente mais próximo que ostentar melhores condições de 

exercer o múnus, razão porque vislumbro a evidência de parentalidade 

entre as partes, haja vista que a requerente é companheira do 

interditando, conforme início de prova material consubstanciada pela 

Escritura Pública de União Estável, estando preenchido o primeiro requisito 

(fumus boni iuris). Acerca do tema, os Tribunais Pátrios entendem que: 

“TJ-MG - 103440804428430011 MG 1.0344.08.044284-3/001(1) (TJ-MG) 

Data de publicação: 28/08/2009 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CURATELA JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE CURADORA. FILHA QUE MORA, 

TRABALHA E CUIDA DO PAI. CURATELA DEFERIDA. -A curatela, sempre 

que possível, deve ser deferida à parente próximo do curatelado, pois 

presumidamente o "iusconsanguinis"" vincula o mais curador aos 

interesses do curatelado. -Defere-se deste modo a curatela do pai à filha, 

que com o mesmo mora e lhe dispensa todos os cuidados.” (negritos 

nossos) Logo, quanto ao preenchimento do segundo requisito (periculum 

in mora), restando ausente a presença de um curador, ameaçado estaria 

o direito do interditando em receber auxílio previdenciário, bem como 

promover a gerência dos atos civis de elevada importância diária. Nesse 

sentido: “TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 10024131654527002 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 23/07/2014 Ementa: INTERDIÇÃO. CURATELA 

PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. 

INCAPACIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA. REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE CURATELA PROVISÓRIA. - A antecipação de tutela 

consiste na concessão imediata da pretensão deduzida pela parte na 

petição inicial, mas para tanto é imprescindível que haja prova inequívoca 

capaz de convencer da verossimilhança da alegação e, além disso, que 

haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. - Somente 

é cabível a nomeação de curador provisório quando existem elementos de 

convicção seguros que evidenciem a incapacidade civil da interditanda e 

diante da ausência de qualquer elemento a demonstrar essa incapacidade, 
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para justificar esta drástica e excepcional medida judicial, deve ser 

indeferida a tutela antecipada.” (negritos nossos) No mais, compete ao 

juiz, nos termos do artigo 1.775, § 2°, escolher como curador o 

descendente mais próximo em detrimento aos mais remotos, qual seja a 

requerente, desde que esse possua idoneidade e capacidade para 

exercer a curatela. Diante disso, compulsando os documentos 

encontradiços nos autos, justo que o munús recaia sobre a requerente e 

companheira do interditando, à medida que até o momento não há 

indicações de que pessoa diversa ostente melhores condições de 

exercê-la. Por essas razões, DEFIRO a tutela antecipada, de modo que 

NOMEIO a requerente CRISTIANE DA SILVA DIAS ROCHA, como curadora 

provisória do interditando, exclusivamente para fins previdenciários e 

assistência básica. Registre-se que a curadora provisória deverá juntar 

aos autos, mensalmente, as documentações pertinentes à prestação de 

contas no tocante à destinação do montante utilizado para atender a 

subsistência do interditando. Ademais, tendo em vista que a DPE patrocina 

os interesses da parte requerente, NOMEIO como defensor(a) dativo(a) do 

requerido, a Defensoria Pública Estadual, assim, CITE-SE o interditando na 

pessoa do seu defensor, para comparecer ao interrogatório, que 

DESIGNO para o dia 06/05/2020, às 14h00min, nos termos do art. 751 do 

NCPC. INTIME-SE a curadora provisória para comparecer à Secretaria 

deste Juízo para assinar o termo de compromisso e para comparecer à 

audiência de interrogatório já designada. NOMEIO a Assistente Social, Dra. 

Gislaine Prates Rodrigues, CREAS 1897, telefone: (65) 9.8444-2861, 

fixando o valor de R$ 300,00 a título de honorários periciais, de modo que 

a notifique para que realize um estudo social na residência da curadora 

provisória, a fim de averiguar as reais condições em que se encontra o 

interditado, assim como verificar a possibilidade deste exercer a curatela, 

encaminhando relatório conclusivo a este Juízo no prazo máximo de 15 

(quinze) dias. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’ Oeste/MT, 6 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003183-82.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DE LOURDES MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

o dia 27/03/2020 às 15h00min 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 Edifício do Fórum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. Túlio Marcos Casado, no Consultório Médico, 

endereço: Av. Tancredo Neves, n. 3624, Centro, Mirassol D'Oeste - MT, 

fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA, devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que possuir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003259-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ APPOLARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

o dia 27/03/2020 às 15h30min 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 Edifício do Fórum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. Túlio Marcos Casado da Silva, no Consultório 

Médico, endereço: Av. Tancredo Neves, n. 3624, Centro, Mirassol D'Oeste 

- MT, fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA, devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que possuir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003418-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA CORREA (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) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

o dia 27/03/2020 às 16h00min 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 Edifício do Fórum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. Túlio Marcos Casado da Silva, no Consultório 

Médico, endereço: Av. Tancredo Neves, n. 3624, Centro, Mirassol D'Oeste 

- MT, fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA, devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que possuir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003256-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOLSON RIBEIRO CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

o dia 27/03/2020 às 16h30min 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 Edifício do Fórum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. Túlio Marcos Casado da Silva, no Consultório 

Médico, endereço: Av. Tancredo Neves, n. 3624, Centro, Mirassol D'Oeste 

- MT, fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA, devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que possuir.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003365-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES VIEIRA OAB - MT26363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADERMO MUSSI OAB - MT2935-O (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando nos autos sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003365-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RODRIGUES VIEIRA OAB - MT26363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADERMO MUSSI OAB - MT2935-O (ADVOGADO(A))

 

INTIME-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando nos autos sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003091-07.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA TOLEDO MARASSI (AUTOR(A))

ARTAXERXES GOMES BALEEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE CRISTIANE DE MATOS SILVESTRE SANTOS OAB - MT26685/O 
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(ADVOGADO(A))

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

423152 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANELY MARIA DA SILVA OAB - 468.692.631-91 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO TRIAGEM Para intimar o procurador da 

parte autora via DJE da r. decisão de ID 29791025 bem como para 

comparecer na audiência de Instrução designada para o dia 02/07/2020, 

ás 13h30min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão bem como 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 das partes, devendo juntar aos 

autos o comprovante do pagamento para posterior cumprimento 

MIRASSOL D'OESTE, 9 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: 1001386-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001386-71.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: TEREZINHA DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. INDEFIRO o pleito de ID 

30010864 quanto à fixação de multa por suposto descumprimento do INSS 

quanto à implantação do benefício previdenciário, haja vista que o prazo 

fixado na sentença foi de 45 dias, bem como o ofício que determinou a 

implantação foi encaminhado ao requerido em 13/02/2020, ou seja, ainda 

não decorreu o prazo fixado em sentença. Ademais, quanto ao recurso de 

ID 29995613, 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). CUMPRA-SE com máxima urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 9 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000497-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. N. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZANE JOSEFA DO NASCIMENTO OAB - 702.253.821-21 

(REPRESENTANTE)

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000497-20.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): A. D. N. D. M. REPRESENTANTE: JOZANE JOSEFA DO 

NASCIMENTO REU: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 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, 6 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 DECISÃO Processo: 1000400-54.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUCI GARCIA SEBALDELI REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

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 pelo requerido, 

intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC. II. Se apresentada 

apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do CPC), 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 

CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do CPC. IV. Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 1.009, §3º, 

do CPC), 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 CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 9 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000400-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI GARCIA SEBALDELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000400-54.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUCI GARCIA SEBALDELI REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

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 pelo requerido, 

intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC. II. Se apresentada 

apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do CPC), 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 

CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do CPC. IV. Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 1.009, §3º, 

do CPC), 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 CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 9 de março de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001618-83.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000564-48.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LENY CORREIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000564-48.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): LENY CORREIA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA” proposta por LENY CORREIA DOS SANTOS contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de 

direito indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, 

nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No caso judicializado, os documentos aportados aos autos pela parte 

autora, sob uma ótica de cognição sumária, apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e 

pareceres médicos juntados, verifica-se a necessidade de a parte autora 

se afastar das atividades laborais, ante a doença a que está acometida. 

Já no que se refere à qualidade de segurada, tal também resta, ainda que 

sumariamente demonstrada, eis que o autor já recebeu benefício 

previdenciário pela via administrativa, sendo cessado no mês de 

dezembro do ano de 2019. Dessa forma, sob a ótica de um juízo de 

cognição sumária, a parte autora merece a restabelecimento do 

auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 59 e seguintes da Lei n. 

8.213/91. Portanto, os vários argumentos já expostos nesta peça 

processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia do provimento final, caso postergado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença somente para aquele 

momento, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, 

tem-se como cumprido o arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a 

um só tempo, a relevância do fundamento em que se baseia o pedido e o 

fundado receio de ineficácia do provimento final. Ante o exposto, 

presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, 

CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao 

INSS que reestabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte autora, até 

ulterior decisão desse juízo. EXPEÇA-SE ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante/reestabeleça o benefício previdenciário contido nos autos no 

prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, 

sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. NOMEIO 

perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da 

perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos 

para a perícia médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, 

querendo, impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. 

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, 

nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 9 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000560-11.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES CUBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000560-11.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANTONIO MARQUES CUBA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA” proposta por ANTONIO MARQUES CUBA contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de 

direito indisponível, passando a analisar os requisitos para recebimento da 

exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte autora tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da pretendida 

antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá 

ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do 

fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado 

receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). Assim, em que 

pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se que a 

pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. 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[1]". (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[2]". (negritou-se) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo 

porque, é necessária a comprovação por provas testemunhais. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão se calca na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 9 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Processo 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, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo 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, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000542-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o autor, para que se manifeste acerca da proposta de acordo, no 

prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 9 de março de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003998-79.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DE FATIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 9 

de março de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001421-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA GOMES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o autor, para que se manifeste acerca da proposta formulada, no 

prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 9 de março de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001594-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o autor, para que se manifeste acerca da proposta informada, no 

prazo legal. Mirassol d'Oeste/MT, 9 de março de 2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004076-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DA COSTA (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: 1004076-73.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

JOSE MARTINS DA COSTA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Indefiro o pedido contido em id 29820213, 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)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004058-52.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1004058-52.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação revisional, 

cumulada pedido de tutela antecipada, proposta por JEAN PEREIRA DO 

NASCIMENTO em face do BV FINANCEIRA S.A. 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 este requisito. 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. (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara Cível, 

Rel. Des. Carlos Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) Analisando o 

pedido, verifica-se que a parte ostenta a qualidade de autônomo. Dessa 

forma, podemos afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, nesse caso ora analisado, com o simples requerimento e 

a informação de que não possui 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). (grifo nosso) Ante o exposto, não havendo 

demonstração com precisão que a parte autora enquadra-se nos termos 

da Lei 1.060/50 e nos artigos pertinentes previstos no CPC, é necessário 

que se traga aos autos outros documentos que achar pertinentes para 

análise do pedido. a) o inteiro teor das duas últimas declarações de 

Imposto de Renda declaração oficial da dispensa do autor e do seu 

cônjuge; b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem 

a existência ou não de bens em nome do autor e do seu cônjuge; c) 

certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de 

veículos em nome do autor e do seu cônjuge; d) certidão do órgão 

competente que demonstre a existência ou não de semoventes do 

embargante e do seu cônjuge. Frise-se, ainda, que acaso a parte 

embargante não tenha interesse em promover a juntada dos documentos 

acima listados, desde já, poderá 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)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000190-32.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA
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Código: 1000190-32.2020.8.11.0011 Aqui se tem Ação Previdenciária. 

MARIA APARECIDA GOMES DE SÁ MOURA 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 “alterações 

degenerativas na coluna vertebral, no segmento lombar e dor crônicas mio 

facial”, quadro clínico que a 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.28987710). Assim, verifico 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 

a implantação integral do benefício de auxílio-doença à parte requerente. 

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. 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)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-71.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR APARECIDO DOS SANTOS (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. 1000556-71.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:DEVANIR 

APARECIDO DOS SANTOS 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: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 19/05/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 7 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: 1000557-56.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PABILO JONATHAN DOS SANTOS (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. 1000557-56.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:PABILO 

JONATHAN DOS SANTOS 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: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 19/05/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 7 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: 1000558-41.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE ROSA DE JESUS SOUZA (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. 1000558-41.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ALAIDE ROSA 

DE JESUS SOUZA 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: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

19/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 7 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: 1000559-26.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000559-26.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:SUELI MARIA 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 
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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: 19/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 7 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: 1000565-33.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000565-33.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:IRACI 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO 

ANTONIO ROSA POLO PASSIVO: EXPRESSO ITAMARATI S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 19/05/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 9 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: 1000566-18.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000566-18.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:IRACI 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO 

ANTONIO ROSA POLO PASSIVO: EXPRESSO ITAMARATI S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 19/05/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 9 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003311-05.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ANTONIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 29998947. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 09 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002445-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA TABORGA 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))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 29922270. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 09 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010889-12.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CUSTODIO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ CHAVES CARNEIRO NEUMANN HAMMES OAB - MT0010650A 

(ADVOGADO(A))

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S.A - FILIAL BRASILIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que decorreu o prazo para a parte impugnante 

se manifestar acerca da intimação de Id. 28941537, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 

370 do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do §4º da R. Decisão de Id. 27497620 Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 09 de março de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002518-66.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON COSTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-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 DECISÃO Processo: 

1002518-66.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: AILTON COSTA DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando o petitório 

de id nº 29557573, e, que o valor depositado é incontroverso, DETERMINO 

a expedição de alvará de levantamento do valor indicado em id nº 

29515640, observando a conta bancária da parte requerente, que, acaso 

ausente informação, INTIME-A para tanto. Ademais, considerando que a 

parte sucumbente não efetuou o pagamento total da condenação, 

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, do valor já aplicada a atualização com a multa pelo atraso, consoante 

indicado pela exequente. I – Em não havendo o requerimento acima, 

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. II – 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). 

III – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. IV – 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). Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 372 de 574



Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002396-53.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDINO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 30005992. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 09 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-31.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 29977113, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 05/05/2020, Hora: 14:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-32.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIQUELI NERIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 29977979, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 29/04/2020, Hora: 17:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-26.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: 

Sala de Conciliação - Juizado Especial, Data: 19/05/2020, Hora: 15:00. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de 

proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça à 

referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário 

de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento 

da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação 

as custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 

5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000452-79.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA NILZA BARBOSA DE ANDRADE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDSON DOS REIS SILVA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000452-79.2020.8.11.0011. EMBARGANTE: ROSA NILZA BARBOSA DE 

ANDRADE LITISCONSORTES: RUDSON DOS REIS SILVA Vistos. Cuida-se 

de embargos de terceiro ajuizado por ROSA NILZA BARBOSA DE 

ANDRADE em desfavor do RUDSON DOS REIS SILVA, ambos qualificados, 

alegando, em suma, que fora bloqueado bem impenhorável e de 

propriedade do INCRA, motivo pelo qual busca o cancelamento do leilão 

designado, sustação dos efeitos da penhora levada à efeito, e, no mérito, 

reconhecimento de que se trata de terceiro estranho à execução. Com a 

inicial juntou documentos de id nº 29832477/29832488. Os autos vieram 

conclusos. É o sucinto relatório, a despeito de dispensado, conforme o art. 

38 da Lei nº 9.099/95. Decido. De pronto, no que se refere à alegada 

incompetência dos autos principais, deixo para apreciá-lo após a 

formação do contraditório. Sem delongas, alega a embargante que é 

possuidora direta do bem alvo de pretensão de constrição judicial, eis que 

possui contrato de concessão de uso de uma área de terra rural 

localizada neste município e Comarca de Mirassol D'Oeste MT, denominado 

Sitio 04 Irmãos com área de 21 00 hectares que se encontra no 

Assentamento Silvio Rodrigues com o número 47. Ocorre que nos autos 

da ação de execução de nº 8010937- 34.2011.8.11.0011, fora realizada 

penhora do bem supracitado com designação de hasta pública a ser 

realizada no dia 11/03/2020, para adimplir sentença condenatória do 

referido processo em face do seu convivente o Sr ADÃO RIBEIRO DE 

JESUS. Pois bem. Passo, pois, à análise do pleito de tutela de urgência. 

Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 

do CPC, 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 CPC). Sobre a sobreposição que deverá ser 

feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , 

assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a 

vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do 

CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de 

urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos 

em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra.”. Assim, no caso em 

comento, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois 

suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o embargante foi obstado em seus mais elementares 

direitos. A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos 

documentos anexados aos autos, que dão conta que a embargante não 

se encontra no polo passivo dos autos de execução nº 

8010937-34.2011.8.11.0011, ao passo que consta como beneficiada no 

contrato de concessão de uso do bem imóvel descrito na exordial, objeto 
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de penhora e leilão, conforme documentos inseridos no id nº 29832483, de 

forma que a qualidade de terceiro está devidamente demonstrado. Nesse 

sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - SUSPENSÃO DO LEILÃO - 

POSSIBILIDADE. Tendo em vista que o resultado do julgamento dos 

Embargos de Terceiros pode influenciar e gerar prejuízos ao leilão 

determinado na Ação de Execução, a suspensão deste é medida que se 

impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.02.017393-7/001, 

Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 20/02/0020, publicação da súmula em 21/02/2020) 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEILÃO. 

SUSPENSÃO. 1. Na esteira das razões delineadas na decisão que deferiu 

a medida liminar pleiteada, aponto que, tratando-se de questão que 

envolve risco ao direito de moradia de família composta por cinco 

pessoas, sendo dois menores, o agravo de instrumento deve ser provido 

parcialmente para suspender os atos expropriatórios em relação ao imóvel 

referido até o julgamento dos embargos de terceiro. 2. Agravo de 

instrumento parcialmente provido. (TRF4, AG 5040884-70.2019.4.04.0000, 

PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 

19/11/2019)" O perigo da demora reside no constrangimento ilegal 

impingido diariamente no embargante, visto que o imóvel objeto de penhora 

e leilão, ao menos numa cognição sumária não exauriente, demonstra ser 

bem de família, conquanto a embargante retire da terra os subsídios para o 

sustento de sua família, aliado ainda ao fato de que não detém a 

propriedade bem, mas apenas lhe fora concedido o uso da terra que, em 

verdade, pertence ao INCRA. Quanto ao pedido de suspensão dos efeitos 

da penhora na execução principal apenas no que toca ao bem objeto dos 

da presente ação, tenho que é cabível e medida que se impõe, 

considerando o perigo e prejuízo iminente que poderá sofrer a 

embargante, caso os efeitos da penhora continuem vigentes, uma vez que 

depende do referido imóvel para sobreviver. Sobre tal possibilidade, 

disserta o art. 1.052 do CPC, in verbis: “Art. 1.052. Quando os embargos 

versarem sobre todos os bens, determinará o juiz a suspensão do curso 

do processo principal; versando sobre alguns deles, prosseguirá o 

processo principal somente quanto aos bens não embargados.” No mesmo 

sentido, há entendimento jurisprudencial: “EMBARGOS DE TERCEIRO. 

EFEITO SUSPENSIVO. Por força do art. 1.052 do Código de Processo Civil, 

suspendem-se os atos executivos relacionados aos bens que forem 

objeto de ação de embargos de terceiros. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

(Agravo de Instrumento Nº 70054517420, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 

25/07/2013) Ver íntegra da ementa (TJ-RS - AI: 70054517420 RS , Relator: 

Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 25/07/2013, Décima Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2013)” 

Assim, à vista dos fundamentos vertidos na preambular, os quais tenho 

como relevantes e verossímeis, e demonstrados prefacialmente os riscos 

ao embargante com o retardamento da prestação jurisdicional invocada, 

DEFIRO a liminar vindicada, nos termos do art. 300, e art. 833 do CPC, de 

modo que DETERMINO a suspensão da execução apenas no que toca aos 

efeitos da penhora do imóvel indicado na inicial, bem como o cancelamento 

do leilão outrora designado para o dia 11/03/2020, até ulterior deliberação 

do Juízo, com urgência. CITE-SE o embargado para responder a lide no 

prazo legal. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para especificação de 

provas, no prazo legal. CERTIFIQUE-SE nos autos principais o teor desta 

decisão. TRANSLADE-SE cópia da presente decisão para os autos em 

apenso. CUMPRA-SE, expedindo o necessário para tanto. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 05 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: 1000566-18.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 19/05/2020 às 

15:30 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-03.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NAUJALIS PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000567-03.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ANA PAULA 

NAUJALIS PONTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA SILVA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

19/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 9 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: 1000567-03.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NAUJALIS PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 19/05/2020 às 

16:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-70.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000569-70.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

GOMES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 19/05/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 9 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: 1001778-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA ZAMBON (EXECUTADO)
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CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte executada foi 

devidamente citada dos termos da R. Decisão de Id. 29262828, deixando 

transcorrer o prazo sem apresentar manifestação. Certifico, ademais, que 

promovo com a intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 

05 (cinco) dias, em cumprimento a ordem de serviço 001/16 GAB/JUIZADO 

ESPECIAL. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 09 de março 

de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001839-66.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA HELEM DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte executada foi 

devidamente intimada para indicar bens à penhora, consoante AR/Certidão 

de Id. 29046256 e nos termos da R. Decisão de Id. 27461863, deixando 

transcorrer o prazo sem se manifestar. Certifico, ademais, que promovo 

com a INTIMAÇÃO da parte exequente para manifestação no prazo legal, 

nos termos da supracitada decisão. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 09 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002390-46.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO VINICIUS DAMACENA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente intimada acerca da penhora on line realizada nos presentes 

autos, conforme extrato de Id. 28562651 e nos termos da R. Decisão de Id. 

28163486, deixando transcorrer o prazo sem apresentar impugnação. 

Certifico, ademais, que promovo com a intimação da parte autora para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, em cumprimento a ordem de 

serviço 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 09 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-74.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000323-74.2020.8.11.0011. REQUERENTE: MANOEL BENTO DA SILVA 

REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 29977328 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em 

julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 9 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: 1000460-61.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEIA ALVES PIO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ALVES DE SOUZA OAB - SP320768 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento a R. Sentença de Id. 28479374, 

procedo com a expedição de intimação da parte requerida BANCO DO 

BRASIL para que proceda ao pagamento do valor remanescente indicado 

pela autora, no prazo legal, sob pena de bloqueio. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 09 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-25.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEEZY MARIA CUNHA BOAVENTURA OAB - MT27702/O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000572-25.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:LUCIANA 

MARTINS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEEZY MARIA 

CUNHA BOAVENTURA, VINICIUS YULE PARDI POLO PASSIVO: LATAM 

AIRLINES GROUP 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: 19/05/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 

3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

. 9 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: 1001687-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001687-52.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SEBASTIAO CUSTODIO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE Vistos. Os autos vieram 

conclusos ante o pleito de sequestro de valores nas contas do estado 

executado. Pois bem. Sabe-se que, em caso de execução contra Fazenda 

Pública, a constrição judicial é medida de ultima ratio, posto que seu rito se 

encontra disposto no art. 13, da Lei 12.153/2009, onde obrigatoriamente 

deverá o pagamento da verba executada ser realizada mediante 

expedição de requisição de pequeno valor. Contudo, o mesmo códex 

encimado prevê a possibilidade do sequestro de dinheiro em caso de 

inadimplemento da requisição expedida dentro do prazo de 60 (sessenta 

dias), conforme art. 13, §1º. Entretanto, a verba ora exequenda não detém 

caráter alimentar, sendo procedimento de execução comum em face da 

Fazenda Pública, o que não cabe aplicar a exceção dos casos de 

Exceção de Honorários advocatícios de dativos. Nesse sentido já se 

decidiu: “DECISÃO: ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta 
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Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em composição 

integral, por unanimidade de votos, em denegar a segurança com fulcro no 

art. 6.º, § 5.º, da Lei Federal n.º 12.016/2009 c/c o art. 267, inciso VI, do 

CPC. EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.DEFENSOR DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR.PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. CABIMENTO 

DE SEQUESTRO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTE 

TRIBUNAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR. SEGURANÇA DENEGADA COM FULCRO ART. 6.º, § 5.º, DA LEI 

FEDERAL N.º 12.016/2009 C/C O ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (TJPR - 5ª C.Cível em Composição Integral - MS - 

1172072-8 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - 

Rel.: Adalberto Jorge Xisto Pereira - Unânime - - J. 21.10.2014)” “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEFENSOR DATIVO. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA. PAGAMENTO NÃO 

REALIZADO. PRAZO. ULTRAPASSADO. SEQUESTRO. CONTAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. 1. A 

Lei n. 13.756/11 foi revogada pela Lei n. 14.757/15, que passou a viger em 

17.11.2015 (data da sua publicação), dispondo acerca do procedimento 

para o pagamento das requisições de pequeno valor devidas pelo Estado 

do Rio Grande do Sul, suas autarquias e fundações. 2. São consideradas 

de pequeno valor, na forma do § 3.ºdo art. 100 da CRFB/88, as obrigações 

que devem ser quitadas em decorrência de decisão judicial transitada em 

julgado, cujo valor, devidamente atualizado, não exceda a dez salários 

mínimos. Inteligência do art. 1ª da Lei n. 14.757/15. 3. Os créditos de 

pequeno valor não se submetem ao regime de precatórios, devendo ser 

pagos no prazo de até 60 dias, por meio de depósito judicial, contados a 

partir da data em que for protocolada, perante o órgão competente, a 

requisição expedida pelo juízo da execução. 4. Nas execuções contra a 

fazenda pública, reguladas pelo CPC/15, o pagamento de obrigação de 

pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente. Inteligência do art. 910, § 3º, c/c o 

art. 535 § 3º, I e II, ambos do CPC/15. 5. Ultrapassado o prazo sem a... 

efetivação do depósito judicial, cabe o sequestro de valores das contas 

do Ente público, por analogia ao art. 17, § 2º, da Lei n. 10.259/01 (Juizados 

Especiais Federais) e ao art. 13, § 1º, da Lei n. 12.153/09 (Juizados 

Especiais da Fazenda Pública). Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069626877, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana 

da Silva Ribeiro, Julgado em 31/08/2016).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS 

A DEFENSOR DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). 

PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL.BLOQUEIO "ON LINE". 

ADMISSIBILIDADE. DECISÃO "ULTRA PETITA". VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 

EXCESSO NO VALOR BLOQUEADO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Tribunal de 

Justiça do Paraná TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa : 

8996845 PR 899684-5 (Acórdão) Orgão Julgador 5ª Câmara Cível 

Publicação DJ: 1063 20/03/2013 Julgamento 26 de Fevereiro de 2013 

Relator Adalberto Jorge Xisto Pereira)” Pelo exposto, INDEFIRO o pleito em 

voga, diante da ausência dos requisitos para aplicação da exceção 

supracitada, de modo que INTIME-SE a exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 09 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: 1000324-59.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HENRIQUE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000324-59.2020.8.11.0011. REQUERENTE: APARECIDA HENRIQUE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição inserida no id 

nº 29797588 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 9 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: 1004080-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL TEIXEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a)s advogado(a)s das partes acerca da da R. 

Decisão constante do id.29774370, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO redesignada para a Data de 19/05/2020 às 17:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo seu patrono 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: 1000572-25.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEEZY MARIA CUNHA BOAVENTURA OAB - MT27702/O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 19/05/2020 às 

17:30 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-10.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000573-10.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:NILSON TOMAZ 

DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NILSON TOMAZ DA 

SILVA JUNIOR 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 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 20/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 9 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: 1001854-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

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 BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001854-35.2019.8.11.0011. REQUERENTE: JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o 

levantamento do alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que 

mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 

30037563, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 9 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: 1000604-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000604-64.2019.8.11.0011. REQUERENTE: DAIANE LEITE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório, atendido 

o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido 

o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que 

mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 

30004563, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 9 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002613-96.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BIGATINI DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1002613-96.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: RICARDO BIGATINI DOS REIS 

EXECUTADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que já fora procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em 

favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta 

certidão de ID 30005735, tem-se que fora satisfeita a presente execução. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 9 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: 1003493-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA PESSATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003493-88.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ANGELITA PESSATTO 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão 

de ID 30005729, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004094-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LOOK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIELLY ROMERO MENDES (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1004094-94.2019.8.11.0011. REQUERENTE: LOOK COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME REQUERIDO: ANDRIELLY ROMERO MENDES 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, 

HOMOLOGO a autocomposição inserida no id nº 29829879 em todos os 

seus termos e cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o 

trânsito em julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 9 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: 1000442-69.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000442-69.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: GUILHERME HENRIQUE 

MORAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que já fora procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em 

favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta 

certidão de ID 30004559, tem-se que fora satisfeita a presente execução. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 9 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002733-11.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLADIA LEONHART DOS SANTOS (REQUERENTE)

VANELI LEONHART FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIDES ERICA BOEHM (DE CUJUS)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002733-11.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: CLADIA LEONHART DOS SANTOS, VANELI LEONHART 

FRANCO DE CUJUS: CLAIDES ERICA BOEHM Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Abertura de Inventário e Partilha proposta por Cladia Leonhart 

dos Santos e Vaneli Leonhart Franco em virtude do falecimento de Claides 

Erica Boehn, todos já devidamente qualificados, visando à abertura do 

presente, com a consequente nomeação da primeira Requerente para o 

encargo de inventariante. É o breve relatório. Fundamento e decido. Do 

Pedido de Concessão do Benefício de Justiça Gratuita. Denota-se que a 

parte Autora pede a gratuidade da justiça. De proêmio, convém explicitar 

que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve 

estar fundamentada nas provas dos autos e na análise das 

circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que este deve 

ser deferido somente a quem provar, satisfatoriamente, a insuficiência de 

recursos (CF, art. 5º, LXXIV). Inadequado seria esquecer, ainda, que não 

se exige que a parte requerente esteja em estado de miserabilidade, 

sendo suficiente a demonstração de que seu comprometimento econômico 

não lhe permite demandar em juízo sem colocar em risco a subsistência 

própria ou de sua família. No caso, verifica-se que as Requerentes 

pretendem partilhar os bens do “de cujus” que alcançam o valor de R$ 

650.249,26 (duzentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta e nove reais e 

vinte e seis centavos), desautorizando-se, consequentemente, a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Desse modo, 

indefiro o pedido de justiça gratuita. Lado outro, dadas às peculiaridades 

do caso em apreciação, tenho que a parte poderá efetuar o pagamento 

das custas ao final do processo. Isso porque, apesar da elevada monta 

do espólio, a referida quantia somente estará disponível com eventual 

alienação no curso do processo, localização de outros bens em nome do 

falecido ou após homologação do plano de partilha. Nota-se, ainda, que a 

renda atual da Requerente Cladia Leonhart dos Santos é proveniente de 

benefício previdenciário no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo que 

Vaneli Leonhart Franco está qualificada como “do lar”, a evidenciar, 

portanto, que neste momento processual não possuem condições de 

arcar com o pagamento das custas processuais. Dada à relevância, 

colacionam-se os seguintes acórdãos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, 

GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS. 

Descabida a concessão de assistência judiciária gratuita, quando 

constatada iliquidez momentânea de recursos para arcar com as custas 

processuais, sendo deferido o pagamento para o final do processo, como 

requerido alternativamente. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70076464403, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 

26/04/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

ILIQUIDEZ DO PATRIMÔNIO A PARTILHAR. PAGAMENTO DAS CUSTASAO 

FINAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Nas ações de inventário o 

pagamento das custas processuais incumbe ao espólio e não aos 

herdeiros, motivo pelo qual, para que o benefício da gratuidade da justiça 

seja concedido, mister a comprovação da incapacidade do espólio de 

suportar o pagamento. No feito em comento, demonstrada a iliquidez do 

patrimônio no momento, cabível o pagamento das custas ao final. DECISÃO 

POR ATO DA RELATORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE 

PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70075836700, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 

25/01/2018). Diante o exposto, dada a inviabilidade/iliquidez momentânea 

para atender, de imediato, a ordem de pagamento das custas processuais, 

DEFIRO, excepcionalmente, o pagamento das custas e taxas judiciárias ao 

final do processo. Do Pedido de 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 permitem constatar a probabilidade do 

direito pela parte Autora, ao menos em sede de análise sumária, uma vez 

que os documentos contidos no Id. 26040767 dão conta da existência de 

Cédulas de Crédito Bancário Crédito Pessoal em nome da falecida, sendo 

usual nestes casos a contratação do seguro prestamista ou mesmo outro 

seguro. Da mesma forma, resta preenchido o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, eis que, segundo a narrativa apresentada na 
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exordial, fora solicitado junto ao Banco do Brasil e Banco Bradesco a 

apresentação dos contratos de operações, seguro prestamista e seguros 

existentes firmados em vida com a Sra. Claides Erica Boehn, mas aqueles 

quedaram-se inertes, prejudicando, assim, o adimplemento das parcelas, 

podendo resultar em prejuízo para os herdeiros caso as instituições 

financeiras decidam promover a alienação extrajudicial do bem imóvel. 

Diante do exposto, preenchidos os requisitos do artigo 305 do CPC, 

DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, forte no art. 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil, para determinar expedição de ofício ao Banco 

Bradesco e Banco do Brasil, nos endereços indicado no “item c” do 

pedido, solicitando a juntada de todos os contratos de operações, seguro 

prestamista e seguros existentes em nome da “de cujus” Claides Erica 

Boehn, bem como os extratos dos valores já pagos e quantia pendente de 

cada operação, no prazo de 15 (quinze) dias. NOMEIO como inventariante 

Cladia Leonhart dos Santos. Intime-se para que preste compromisso em 05 

(cinco) dias e, as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes, em conformidade com o art. 620 do CPC. Na mesma 

oportunidade, devem ser aportadas aos autos as certidões negativas das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado) e Municipal. Sendo de interesse da inventariante, junto às 

primeiras declarações, pode ser acostado plano de partilha amigável (art. 

651, CPC). CITEM-SE, após, os interessados não representados, bem 

como os herdeiros elencados na exordial, se for o caso, bem como a 

Fazenda (art. 626 CPC), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, 

se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 

CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 

634 do CPC), manifestando-se expressamente. Havendo concordância 

quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou 

atribuídos, às últimas declarações e digam em 10 (dez) dias (art. 637 do 

CPC). Se concordes, ao cálculo e, após, digam, em 05 dias (art. 638 do 

CPC). Caso haja valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, 

devidamente vinculada a estes autos. Após, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 29 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000603-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000603-82.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): ALESSANDRA DE SOUSA REU: INSS Vistos, etc. De proêmio, 

considerando que, conforme certidão e documento de Ids. 29597572 e 

29597590, a parte Requerida descumpriu a tutela de urgência concedida 

por ocasião da sentença de Id. 18367093, DEFIRO os pedidos da parte 

Requerente formulados nos Ids. 1838421 e 26116613. Assim, DETERMINO 

a implantação do benefício concedido na sentença de Id. 18367093, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pelo Instituto Requerido, sob pena do pagamento 

de astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a intimação, encaminhem-se as cópias 

dos documentos necessários ao atendimento da medida, devendo constar 

expressamente no ofício o CPF correto da Autora, qual seja, 

998.186.801-97. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 28 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000449-93.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIA PAULA FRANCO (IMPETRANTE)

LUAN DE MORAES WIECZOREK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS SANTOS PAULINO OAB - MT0021674A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

ELENA MARIA MAASS LIMA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

_________ Processo nº. 1000449-93.2020.8.11.0086 Vistos. CLÉRIA 

PAULA FRANCO e LUAN DE MORAES WIECZOREK impetraram o presente 

mandamus com pedido liminar em face de ato ilegal supostamente 

praticado pela Secretária Municipal de Educação, ELENA MARIA MAAS, e 

pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM. Segundo narra a inicial, a impetrante 

CLÉRIA PAULA FRANCO é Presidente do Conselho Municipal de Educação 

enquanto que o impetrante LUAN DE MORAES WIECZOREK é conselheiro 

titular, representante do segmento sociedade civil. Desta feita, a 

Secretária Municipal de Educação, que não teria o dever legal de fiscalizar 

os atos do CME, teria criado óbices a publicação da lista com os nomes 

dos respectivos membros eleitos para o próximo mandato, de 2020 a 

2023, de modo que houve quatro devolutivas. Alega que a autoridade 

coatora utilizou como argumento para negar os pedidos para homologação 

da eleição e publicação dos nomes dos conselheiros que os segmentos 

de cada membro reconduzido deveria, obrigatoriamente, confirmar o 

referido nome previamente, o que não estaria previsto na lei ou no 

regimento interno. Segundo os impetrantes, no caso dos conselheiros 

optantes pela recondução, não deveria ser aplicado o disposto no artigo 

5°, do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, pois não 

participariam de nova eleição justamente por causa da recondução. 

Ademais, a Secretária de Educação teria realizado nova eleição no 

segmento “organizações da sociedade civil”, o que afrontaria ao disposto 

pelo Regimento Interno, já que o Conselho Municipal de Educação teria 

cumprido com todos os requisitos. Desse modo, impetrou o presente 

remédio constitucional visando à concessão da segurança em caráter 

liminar, visto que estariam presentes a fumaça do direito e o perigo da 

demora, para que seja o impetrante LUAN DE MORAES WIECZOREK 

nomeado e empossado como conselheiro titular do segmento 

“organizações da sociedade civil”, sob pena de multa diária; bem como 

seja determinada a suspensão da eleição para o Conselho Municipal de 

Educação realizada pela Secretaria Municipal de Educação, a abstenção 

de nomeação e posse dos respectivos conselheiros citados na Ata n°. 

001/2020; em caso de nomeação dos respectivos conselheiros, seja a 

publicação retificada no prazo máximo de 02 (dois) dias; além de 

determinar a publicação da portaria expedida pela Presidente do CME, 

através do ofício n°. 028/2020, com a posterior posse dos conselheiros ali 

listados, sob pena de multa diária. Quanto ao mérito, pugnou para que 

fosse considerada definitiva a medida liminar eventualmente concedida e 

que fosse declarada a nulidade das eleições realizadas pela Secretaria 

Municipal de Educação. Trouxe os documentos encartados nos IDs n°. 

29954230 a 29958272. É o relatório. Fundamento e decido. Pois bem. No 

caso em tela, os impetrantes buscam a nomeação e posse de LUAN DE 

MORAES WIECZOREK como conselheiro titular do segmento 

“organizações da sociedade civil”, do Conselho Municipal de Educação; a 

determinação da suspensão da eleição para o Conselho Municipal de 

Educação realizada pela Secretaria Municipal de Educação; a abstenção 

de nomeação e posse dos respectivos conselheiros citados na Ata n°. 

001/2020 e, em caso de nomeação dos respectivos conselheiros, seja a 

publicação retificada no prazo máximo de 02 (dois) dias; além da 

determinação para a publicação da portaria expedida pela Presidente do 

CME, através do ofício n°. 028/2020, com a posterior posse dos 

conselheiros ali listados, sob pena de multa diária. Como é cediço, o 

mandado de segurança observa rito especial que exige prova 

pré-constituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo 

que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as 

provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados e do 

seu direito líquido e certo, já que o remédio constitucional possui caráter 

documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória e sequer a 

realização de audiência de justificação, como pugnaram os impetrantes. 
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Não obstante a argumentação tecida pelos impetrantes, não há prova 

pré-constituída de qualquer lesão ao seu direito líquido e certo no caso em 

apreço, pois a recondução do conselheiro municipal de educação ao 

exercício de um novo mandato NÃO é automática, não se tratando de 

direito subjetivo inerente à função de conselheiro. Para corroborar tal 

posicionamento, transcrevo abaixo a redação dos artigos 5° e 9°, do 

Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, vejamos: “Art. 5°. 

Os conselheiros referidos nos incisos II, IV, V, VII, VIII, X, XII e XV serão 

indicados pelas respectivas instituições e entidades, até 15 (quinze) dias 

antes do término do mandato em curso, para que o Conselho realize a 

eleição entre os pares: 1. A eleição será realizada por segmentos e aberta 

entre os pares; 2. O candidato mais votado será titular e o segundo mais 

votado será suplente.” “Art. 9°. O conselheiro terá direito a uma 

recondução para exercer um segundo mandato. § 1° Os membros que 

manifestarem interesse em permanecer ou retirar-se terão o direito a 

expressar-se. § 2° A recondução dos Conselheiros deverá ser 

comunicada até 30 (trinta) dias antes do término do mandato atual. § 3° No 

caso de conselheiro que manifestar sua retirada para recondução, o 

segmento indicará novo representante. § 4° Em caso de mais de 1/3 (um 

terço) de conselheiros interessados em reconduzir serão utilizados os 

seguintes critérios: a) Segmento com menor percentual de ausências nas 

reuniões plenárias; b) Em caso de empate considerar-se-á o segmento 

relacionado diretamente com a educação; c) Conselheiro de maior idade.” 

De acordo com a interpretação dos dispositivos normativos em conjunto, 

levando-se em conta um critério de interpretação sistemática, a todos os 

cargos políticos em que é permitida a recondução o candidato deverá ser 

submetido a nova eleição e, se aprovado pela maioria, poderá tomar posse 

no cargo. Por isso saliento que a recondução dos Conselheiros Municipais 

de Educação não se dá de forma automática. Cuida-se de verdadeira 

obediência ao princípio da democracia, assegurando-se a posse do 

candidato mais votado. No mais, consigno que incumbe à Secretaria 

Municipal de Educação e ao Poder Executivo Municipal propriamente dito 

realizar a fiscalização de seus órgãos, a fim de se verificar se não há a 

presença de vícios no ato administrativo realizado. É inerente à própria 

administração pública rever os seus atos, seja mediante anulação ou 

mediante revogação. O Administrador Público deve zelar pelo cumprimento 

dos princípios constitucionais explícitos da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, além de outros implícitos, por isso, 

caso repute que os procedimentos normativos para a edição do ato não 

tenham sido observados, não deve realizar a sua homologação, e sim 

buscar a retificação ou o refazimento integral do ato irregular. Outrossim, 

ressalto que é vedado ao poder Judiciário realizar análise do mérito do ato 

administrativo impugnado, podendo apenas realizar mero controle de 

legalidade do ato, sob pena de ferir o princípio da tripartição de poderes e 

se imiscuir indevidamente na esfera do Poder Executivo. Logo, no caso em 

apreço, a Secretária de Educação solicitou por várias vezes a correção 

de irregularidades, especificando-as em seus pareceres, conforme 

consta do ID 29958260, no entanto, como o mandato dos conselheiros não 

poderia ser prorrogado indefinidamente e as disposições do parágrafo 

único do artigo 23 do Regimento Interno do CME, entendo que a Secretária 

agiu nos limites da legalidade, não praticando qualquer abuso, lesão ou 

ameaça a direito ao não homologar o resultado das eleições realizadas 

pela Presidente do CME e elaborar novas eleições. O artigo 23 está assim 

redigido: “Art. 23. Cabe ao Presidente do Conselho Municipal de Educação, 

no prazo de 60 (sessenta) dias antes de findar o mandato dos 

conselheiros, mobilizar as instituições para convocação das assembleias 

que escolherão os novos representantes para a composição das 

câmaras. Parágrafo único. No caso do presidente não cumprir o disposto 

no caput deste artigo competirá ao Secretário Municipal de Educação 

executar a ação.” Portanto, não resta evidenciado qualquer direito líquido e 

certo violado ou ameaçado dos impetrantes, o que é fundamental para a 

utilização da via do mandado de segurança e a concessão de medida 

liminar. O mandado de segurança observa rito especial, mais célere que 

uma demanda ordinária e, por isso, o direito do impetrante deve estar 

demonstrado pela petição inicial e pelos documentos que a instruem, razão 

pela qual no caso em apreço, está ausente uma das condições de 

procedibilidade do writ, que é a demonstração da lesão ou do perigo de 

lesão a direito líquido e certo da parte impetrante. Considerando as lições 

acima colimadas, ausentes os pressupostos autorizadores da concessão 

da ordem no mandado de segurança, a denegação do pleito dos 

impetrantes e o indeferimento da inicial são medidas que se impõem. Ante 

o exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança com 

fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, extinguindo-o, por 

conseguinte, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários nos termos 

do artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 512 do STF. Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 06 de março de 

2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-18.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FISCHER CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICES ASSESSORIA E COBRANCAS - EIRELI (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000454-18.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:VERA LUCIA 

FISCHER CAVALCANTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA 

FISCHER CAVALCANTE POLO PASSIVO: CIELO S.A. e outros 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 22/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 6 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: 1000456-85.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000456-85.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:MATHEUS SILVA 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDER RESINO 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: Conciliação Data: 22/04/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 7 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: 1000457-70.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL BARBOSA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

M. DOS REIS - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000457-70.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ABIMAEL 

BARBOSA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO RICARDO 

SARTORI DOS SANTOS POLO PASSIVO: M. DOS REIS - 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 

Data: 22/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 8 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: 1000458-55.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAILTON GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA CRISTINA DE OLIVEIRA GUERRA OAB - GO35660 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000458-55.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:LAILTON GOMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZADORA CRISTINA DE 

OLIVEIRA GUERRA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

22/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 9 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: 1000459-40.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAFAEL FERREIRA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA CRISTINA DE OLIVEIRA GUERRA OAB - GO35660 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000459-40.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:JOSE RAFAEL 

FERREIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZADORA 

CRISTINA DE OLIVEIRA GUERRA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 22/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 9 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: 1000362-11.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANQUELIA MENDES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR OAB - SP172682 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000362-11.2018.8.11.0086 REQUERENTE: FRANQUELIA MENDES LOPES 

REQUERIDO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A Vistos, etc. Defiro a 

“Execução de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 

9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a 

parte Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001709-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL CAMILO DEPOSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1001709-79.2018.8.11.0086. REQUERENTE: WENDELL CAMILO 

DEPOSIANO REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Determino 

que o Gestor providencie a expedição de ofício para o Banco Bradesco, 

nos moldes do solicitado no id. 190616622 e 14939775. Intime-se a parte 

reclamante para trazer o B.O. e comprovante de diligências efetuadas no 

Banco Bradesco. NOVA MUTUM, 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-44.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

E. DA C. ROCHA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010231-44.2016.8.11.0086 REQUERENTE: E. DA C. ROCHA EIRELI - ME 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Defiro a “Execução de 

Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, 

pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte Executada, na 

pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 

513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-90.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

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:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8010118-90.2016.8.11.0086. REQUERENTE: JULIANO HENRIQUE DE 

SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

VISTOS ETC. Considerando a deserção do Recurso Inominado, atestado 

pela Certidão de Id. 25401127. Ao Gestor Judiciário para certificar o 

transito em julgado e arquivar os autos. Cumpra-se. NOVA MUTUM, 18 de 
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novembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-27.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DA SILVA BASTOS (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1001458-27.2019.8.11.0086. REQUERENTE: MIRIAM DA SILVA BASTOS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II VISTOS ETC. Ao gestor judiciário para redesignar 

a audiência, atento ao exposto em Id. 24265780. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-38.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE INACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000065-38.2017.8.11.0086 REQUERENTE: LUCILEIDE INACIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Considerando a Certidão de Id 26016437 atestando a intempestividade do 

recurso, ao Gestor para certificar o transito em julgado e arquivar os 

autos. Cumpra-se. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 9 de 

março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002831-93.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002831-93.2019.8.11.0086 INTERESSADO: LEANDRO WESTPHALEN 

MICHEL REQUERIDO: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E 

PECAS LTDA Vistos, etc. Defiro a justificativa de ausência em audiência, 

ao Gestor judiciário para redesignar a audiência. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 9 de março 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-94.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON ORLI FREIBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000792-94.2017.8.11.0086 REQUERENTE: HILTON ORLI FREIBERG 

REQUERIDO: 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, 9 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-41.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL BARBOSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000220-41.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ABIMAEL BARBOSA RIBEIRO 

REQUERIDO: LOURIVAL PEREIRA DE SOUZA Vistos, etc. Defiro a penhora 

e avaliação dos veículos placa NPC 4000 e JYZ8631, conforme solicitado 

em Id. 26382566, nomeando o executado como fiel depositário dos 

veículos. Deve ser cumprido o mandado no endereço da exordial e no 

mesmo ato ser intimado da penhora "on line" de valores, de modo a 

apresentar embargos à execução no prazo de 15 dias contados da 

intimação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010526-81.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HARAMY'S BOUTIQUE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010526-81.2016.8.11.0086 EXEQUENTE: HARAMY'S BOUTIQUE LTDA - 

ME EXECUTADO: MIRIAN DOS SANTOS SILVA Vistos, etc. Indefiro o 

pedido de citação por whatsapp, por ausência de previsão legal, no TJMT, 

de tal modo citatório. Expeça-se carta precatória para intimação no 

endereço declinado em Id. 23736136, podendo o Oficial de Justiça se 

utilizar do celular informado para localizar a executada. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-96.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 382 de 574



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 PROCESSO N. 

1000960-96.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MARCOS FARIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Certifique-se o transito 

em julgado da demanda. Intime-se as partes para requererem o que de 

direito em 15 dias, após, arquivem-se os autos obedecendo as 

determinações da sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISLA MOREIRA DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000741-49.2018.8.11.0086 INTERESSADO: GBS AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME REQUERIDO: GEISLA MOREIRA DUTRA Vistos, etc. 

Em pesquisa no sistema Infojud chegou-se ao seguinte endereço: 

CPF/CNPJ: 003.009.231-04 Nome do contribuinte: GEISLA MOREIRA 

DUTRA Tipo logradouro Endereço: R DOS ALECRINS Número: 1705 N 

Complemento: Bairro: JARDIM II Município: NOVA MUTUM UF: MT CEP: 

78450-000 Ao gestor judiciário para redesignar a audiência, atento ao 

endereço acima exposto. Intime-se a parte reclamante para informar se há 

indícios que o endereço não é o correto, solicitando buscas por outro 

sistema. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000519-81.2018.8.11.0086

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:

MICHAEL ANDRE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000519-81.2018.8.11.0086 REQUERENTE: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA 

EIRELI - ME REQUERIDO: MICHAEL ANDRE PEREIRA DE SOUZA Vistos, etc. 

Defiro a justificativa para ausência da parte reclamante em audiência. A 

parte reclamante para informar endereço da parte reclamada em 15 dias, 

tendo em vista o AR negativo de Id. 27838452. Com o novo endereço ou 

solicitação de intimação por OJ, ao gestor para redesignar a audiência 

preliminar. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FENSKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

E. L. T. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001806-79.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ANDERSON FENSKE 

REQUERIDO: E. L. T. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO ITAUCARD S/A, LOJAS 

RIACHUELO SA, CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, 

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos, etc. Intimem as partes para no prazo de 15 dias informarem o 

cumprimento do acordo, em nada sendo requerido ou comprovada a 

quitação, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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 PROCESSO N. 

1000802-07.2018.8.11.0086 REQUERENTE: TAIS MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro a “Execução de Sentença” nos 

termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, pois, a 

classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte Executada, na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 513, § 

2°, do Código de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002596-29.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ART CASA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY APARECIDA NUNES LIMA DAS NEVES NORTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002596-29.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: ART CASA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

FRANCIELLY APARECIDA NUNES LIMA DAS NEVES NORTE Vistos, etc. 

Cite-se a parte Executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 

03 (três) dias. ATRAVÉS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CARTA PRECATÓRIA. 

Não efetuado o pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora 

e avaliação dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando a parte Executada para comparecer o juizado, 

momento em que será designado audiência, caso houver penhora, na 

forma do art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-88.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WARISON ANTONIO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001926-88.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: WARISON ANTONIO SANTANA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 22478577 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a analisar o 

mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Warison Antonio Santana em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

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 e 

também pelas Turmas Provisórias, 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, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. 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. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando a existência de negativações 

posteriores, bem como, a inércia do Reclamante em tentar solucionar a 

questão de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, 

via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Quanto ao pedido 

contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez 

que não aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência 

do débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 
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não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do 

mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de janeiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-76.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCILEIDE BEZERRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001888-76.2019.8.11.0086 REQUERENTE: EDNALDO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FRANCILEIDE BEZERRA DA SILVA Vistos, etc. 

Defiro o pedido de suspensão por 180 dias. Cumpra-se, ultrapassado o 

prazo intime-se o exequente para requerer o que entender de direito. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010622-96.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010622-96.2016.8.11.0086 REQUERENTE: ALDENIR SILVA DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro a “Execução de 

Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, 

pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte Executada, na 

pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 

513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010717-34.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CINARA GERHARDT DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ALIANCA - 

SICREDI ALIANCA PR/SP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR KINDERMANN SPECK OAB - PR0023539S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010717-34.2013.8.11.0086 REQUERENTE: KAREN CINARA GERHARDT 

DA SILVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E 

INVESTIMENTO ALIANCA - SICREDI ALIANCA PR/SP Vistos, etc. Defiro a 

“Execução de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 

9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a 

parte Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-72.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVALDO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO SOARES ALVIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002037-72.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ADIVALDO MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: HUMBERTO SOARES ALVIM Vistos, etc. Indefiro o 

pedido de reconsideração, qualquer causa de ausência da parte autora 

deve ser efetuada até i início da audiência, o que não ocorreu.. 

Arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000072-93.2018.8.11.0086 REQUERENTE: EVA DOMINGUES SANTOS DE 

ALMEIDA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Defiro a “Execução 

de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, 

alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte 
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Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-04.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001175-04.2019.8.11.0086 REQUERENTE: VIVIANE PEREIRA GOMES 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Verifico que a contestação e os 

documentos que a instruem encontram-se em sigilo. Para permitir o 

contraditório e ampla defesa retiro o sigilo da contestação e documentos, 

intime-se a reclamada para em 10 dias apresentar impugnação a 

contestação, após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-26.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE MATOS MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL V. GONCALVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000889-26.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ALEX DE MATOS MENESES 

REQUERIDO: ISRAEL V. GONCALVES - ME Vistos, etc. Defiro o pedido de 

Id. 25715176, ao Gestor Judiciário para redesignar a audiência. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-23.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVEIRA DAVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO VOLLMERHAUSEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001413-23.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JOAO SILVEIRA DAVILA 

REQUERIDO: MARCELO VOLLMERHAUSEN Vistos, etc. Defiro o pedido de 

Id. 26662980, ao Gestor para redesignar a audiência preliminar. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-47.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO HENRIQUE SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL VITOR MENDES DA CRUZ SANTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1000465-47.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:DHIOGO 

HENRIQUE SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OLIANI 

RASPINI POLO PASSIVO: RAFAEL VITOR MENDES DA CRUZ SANTOS 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 22/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 9 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: 1001325-82.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA BRUM BONAFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DOS PRAZERES DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001325-82.2019.8.11.0086 REQUERENTE: SILVIA CRISTINA BRUM 

BONAFE REQUERIDO: ANDREIA DOS PRAZERES DE ASSIS Vistos, etc. 

Defiro o aditamento da petição inicial, conforme requerido em Id. 23857266 

e 23857287, sendo possível porque não houve a citação do reclamado. 

Defiro a citação no novo endereço, devendo o Gestor Judiciário 

redesignar a audiência em acordo o Id. 23857266. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOAO CELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROTECNICA R. SILVA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000273-22.2017.8.11.0086 REQUERENTE: FLAVIO JOAO CELLA 

REQUERIDO: ELETROTECNICA R. SILVA LTDA - EPP Vistos, etc. Ante a 

Certidão do Oficial de justiça informando que não cumpriu o mandado, 

redesigne a audiência. Deve ser o réu intimado por Oficial de justiça para a 

audiência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002672-87.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASQUAL RODRIGUES DE ABREU (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002672-87.2018.8.11.0086 REQUERENTE: AUTO ELETRICA SANTA 

CLARA LTDA - ME REQUERIDO: PASQUAL RODRIGUES DE ABREU Vistos, 

etc. Intime-se o reclamante para se manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de Id. 20777165, no prazo de 05 dias, informando novo 

endereço, sob pena de extinção por abandono. Com o novo endereço 

redesigne a audiência. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COPAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN DO CARMO BANDARRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001516-64.2018.8.11.0086 REQUERENTE: COPAL COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: GILVAN DO 

CARMO BANDARRA Vistos, etc. Designe nova audiência, atento ao 

endereço de Id. 20646956. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-65.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

CELIA FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

CELIMAR HOTEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001255-65.2019.8.11.0086 REQUERENTE: CELIA FERREIRA DA CRUZ, 

FAGNER DA COSTA SILVA REQUERIDO: CELIMAR HOTEIS LTDA - EPP, 

BANCO SAFRA S-A Vistos, etc. Defiro a redesignação da audiência, 

atentando-se o gestor judicial ao endereço de Id. 22432560, em relação ao 

Hotel Celimar, devendo ser efetuada a citação por OJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-96.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000281-96.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ALISSON CORREIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro a “Execução 

de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, 

alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte 

Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DE SOUSA PEREIRA (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:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000381-17.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JANETE DE SOUSA PEREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Como a contestação estava em 

segredo de justiça, retiro o segredo neste ato e determino seja intimada a 

parte requerente para apresentar impugnação em 10 dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-57.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO CANDIDO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. (RICARDO ELETRO) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000971-57.2019.8.11.0086 INTERESSADO: ADAO CANDIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. (RICARDO 

ELETRO) Vistos, etc. Defiro a “Execução de Sentença” nos termos do 

artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no 

Sistema PJe. Intime-se a parte Executada, na pessoa de seu Ilustre 

Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código 

de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 

523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 
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Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010327-93.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEMA BIRCK BORCHERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010327-93.2015.8.11.0086 REQUERENTE: GEMA BIRCK BORCHERT 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Defiro a “Execução de Sentença” nos 

termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, pois, a 

classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte Executada, na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 513, § 

2°, do Código de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-62.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ODORICO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010137-62.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ADRIANO ODORICO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro a “Execução de Sentença” nos 

termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, pois, a 

classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte Executada, na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 513, § 

2°, do Código de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERINEUMA FERNANDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE FACCIO OAB - MT0022700A (ADVOGADO(A))

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010184-36.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MARIA ERINEUMA 

FERNANDES SILVA REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. Defiro a 

“Execução de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 

9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a 

parte Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002802-43.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MENIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002802-43.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MENIN & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO Vistos, etc. Intime-se a 

advogada para informar novo endereço em 15 dias ou solicitar diligências 

deste juízo neste sentido, bem como se manifestar acerca da CP de Id. 

30040624. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-76.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000627-76.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JACQUELINE DOS SANTOS 

LIMA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Defiro a “Execução de Sentença” 

nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, pois, a 

classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte Executada, na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 513, § 

2°, do Código de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-53.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNA NAHIDA BAMBIL FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000635-53.2019.8.11.0086 REQUERENTE: GEOVANNA NAHIDA BAMBIL 

FLORES REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos, etc. 

Defiro a “Execução de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 

9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a 

parte Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001828-40.2018.8.11.0086 REQUERENTE: SILVANA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro a “Execução de 

Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, 

pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte Executada, na 

pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 

513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000912-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000912-06.2018.8.11.0086 REQUERENTE: VANILDO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS 

LTDA Vistos, etc. Defiro a “Execução de Sentença” nos termos do artigo 

52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no Sistema 

PJe. Intime-se a parte Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, 

na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo 

Civil. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CENCI & GREGORY LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAMASTIL PRAT K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO HOFF PINHEIRO OAB - RS28213 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000939-86.2018.8.11.0086 REQUERENTE: CENCI & GREGORY LTDA - ME 

REQUERIDO: FAMASTIL PRAT K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA Vistos, 

etc. Defiro a “Execução de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, 

da Lei 9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se 

a parte Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDA ALVES PEREIRA GONCALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000537-05.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ROZILDA ALVES PEREIRA 

GONCALO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro a 

“Execução de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 

9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a 

parte Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-35.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010639-35.2016.8.11.0086 REQUERENTE: LAURO BEZERRA DOS 

SANTOS JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro a 

“Execução de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 

9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a 

parte Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000164-03.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORISMAR FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000164-03.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: LARISSA INA GRAMKOW REQUERIDO: DORISMAR 

FIGUEIREDO DOS SANTOS Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 de março de 

2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-43.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EBERTON WILLIAN ALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

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. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010050-43.2016.8.11.0086 REQUERENTE: EBERTON WILLIAN ALVES DE 

QUEIROZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro a “Execução de 

Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, 

pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte Executada, na 

pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 

513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-57.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIA LENITA GOMES DE QUEIROZ OAB - AL9667 (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE CABRAL TENORIO DE FRANCA OAB - AL7820 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001122-57.2018.8.11.0086 REQUERENTE: CICERA DA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL 

Vistos, etc. Defiro a “Execução de Sentença” nos termos do artigo 52, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no Sistema 

PJe. Intime-se a parte Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, 

na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo 

Civil. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-55.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT15140-O (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010045-55.2015.8.11.0086 REQUERENTE: VALDIRA DE OLIVEIRA 

ROCHA REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. Defiro a 

“Execução de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 

9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a 

parte Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010345-46.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR JESUS PIRES GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA POLETTO OAB - MT19740/O (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO IGLESIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS VEIGA JUNIOR OAB - MS15390 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010345-46.2017.8.11.0086 EXEQUENTE: JURANDIR JESUS PIRES 
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GUIMARAES EXECUTADO: MARCO ANTONIO IGLESIAS Vistos, etc. Defiro 

o prazo de 30 dias para informar bens. Caso não tenha sido efetuada a 

intimação, porque não consta decurso de prazo, intime-se o executado 

para no prazo de 15 dias apresentar embargos a execução quanto aos 

valores penhorados via Bacenjud. Em nada sendo requerido expeça-se 

alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001929-43.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MARLY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES OAB - MT26941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001929-43.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JOSIANE MARLY DA SILVA 

REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Defiro a “Execução de Sentença” nos 

termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, pois, a 

classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte Executada, na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 513, § 

2°, do Código de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001692-43.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ALEXANDRA SOUZA VIEIRA 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos, etc. Defiro 

a “Execução de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 

9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a 

parte Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-66.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DOS SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000951-66.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO PAULO DOS SANTOS DE SOUSA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 23796970 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 22694469 padeceria de vício de 

obscuridade. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma 

vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde 

modo, é sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso 

postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de 

rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), 

consoante disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 

1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a 

presença dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as 

hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, 

não há como prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto 

aos Embargos Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o 

que ficou decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente 

ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 23796970 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pelo Embargante a Embargada, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

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

Às providências. Nova Mutum/MT, 6 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Comarca de Nova Xavantina

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000874-22.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO RIBEIRO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000874-22.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): GERCINO RIBEIRO GOMES REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO 

RIO VERDE Vistos. Analisando os autos, entendo não ser possível o 

julgamento antecipado da lide, vez que não se encontram presentes 

nenhuma das hipóteses do art. 355 do Código de Processo Civil. Não há 

preliminares a serem analisadas e, tampouco, nulidades a serem sanadas, 

motivo pelo qual, com fulcro no art. 357 do CPC, declaro o processo 

saneado. Os fatos controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos 

requisitos necessários para comprovação da condição de segurado(a) 

especial rural e exercício da atividade rural em número de meses idêntico 

à carência do benefício pleiteado. Defiro a prova testemunhal almejada 

pela(s) parte(s). Designo Audiência de Instrução para o dia 30 de abril de 

2020, às 17 horas (HORÁRIO LOCAL). Intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhadas de seus respectivos advogados 

e testemunhas. Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

caso ainda não tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC). Estando a(s) 

parte(s) representada(s) por advogado particular, sua intimação será feita 

via DJe. Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 

357, § 6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem 

como o art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a 

intimação destas. Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não 

será feita pelo juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO 

QUARTO do art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 

(três) dias antes da realização da audiência, que as intimou para 

comparecerem à solenidade. Intimem-se todos que deverão participar da 

solenidade. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Xavantina-MT, 2 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1001249-86.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. N. S. (AUTOR(A))

R. D. N. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1001249-86.2019.8.11.0012; Valor causa: R$ 5.189,60; Tipo: 

Cível; Espécie:ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Certifico que 

registrei o presente feito sob o procedimento n. 303829. Certifico ainda 

que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o dia 06/05/2020 

às 07h30min(MT). Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, 

remeto os autos a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais 

procedimentos de praxe. NOVA XAVANTINA, 4 de março 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001122-51.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANILDA FERREIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Em seguida, intime-se a parte autora, através de seu advogado para que, 

apresente impugnação à contestação no prazo de quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000900-83.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSEAN GONCALVES LIMA DALLEGRAVE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Após, à parte autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000225-23.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORDEIRO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000225-23.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): JOSE CORDEIRO DE MOURA RÉU: BANCO BRADESCO Vistos. 

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido destinam-se a provar, sob pena de indeferimento. O silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado/estado em que se encontra o 

processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Após, certifique-se a intimação das partes e o 

decurso do prazo para manifestação e tornem conclusos para apreciação 

de eventuais preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a 

produção de provas. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 10 de 

dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000506-76.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EZER FERREIRA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000506-76.2019.8.11.0012. 
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AUTOR(A): EZER FERREIRA DE MELO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de 

Aposentadoria por Idade c/c Reconhecimento de Tempo de Serviço c/c 

Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por Ezer Ferreira de 

Melo, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

devidamente qualificados nos autos. Em fl. 81, a parte autora informa que 

sua aposentadoria foi concedida pela via administrativa, ocorrendo a 

perda superveniente do processo. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve manifestação da parte autora 

requerendo a extinção da ação (fl. 81), visto não possuir mais interesse 

no prosseguimento da lide. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, § 5º, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Honorários pela parte autora, 

cuja exigibilidade fica suspensa, visto ser beneficiário da assistência 

judiciária gratuita. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 10 de dezembro de 2019. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001111-22.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO MONTEIRO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

intime-se a parte autora, através de seu advogado para que, apresente 

impugnação à contestação no prazo de quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000425-30.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUGENIA RIBEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000425-30.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): MARIA EUGENIA RIBEIRO DA COSTA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Com fundamento nos arts. 6º, 

10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código de Processo Civil, intimem-se as 

partes para que, em dez dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apontando a qual fato controvertido se destinam a provar, sob 

pena de indeferimento. O silêncio ou o protesto genérico por produção de 

provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado/estado em que se encontra o processo, indeferindo-se, ainda, 

os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. Após, 

certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 10 de dezembro de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000930-21.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000930-21.2019.8.11.0012. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 

Vistos. Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do 

Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento. O silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado/estado em que se encontra o 

processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Após, certifique-se a intimação das partes e o 

decurso do prazo para manifestação e tornem conclusos para apreciação 

de eventuais preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a 

produção de provas. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 10 de 

dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001281-91.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ERNIDO CLAUDIO WALKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (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: 1001281-91.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: ERNIDO CLAUDIO WALKER 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, 10 de 

dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-39.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER CARLOS RUSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000254-39.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA POLO PASSIVO: WAGNER CARLOS 

RUSSO 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: 12:20 , no endereço: 

RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, 

CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 . 7 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: 1000025-50.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ARAUJO DOS SANTOS - MERCEARIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES FEITOZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARILUZE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 393 de 574



SANDRA PATRICIA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000025-50.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: EVA ARAUJO DOS SANTOS - 

MERCEARIA - ME EXECUTADO: MARIA APARECIDA ALVES FEITOZA 

Vistos. Determino a transferência dos valores depositados nos autos em 

conta judicial para a conta corrente citada em petição retro da exequente, 

conforme solicitado. Ante ao certificado nos autos, intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 6 de 

fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-48.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AFRANIO HARA SANTOS MACHADO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - RJ155194-A (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 NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000482-48.2019.8.11.0012. REQUERENTE: JORGE AFRANIO HARA 

SANTOS MACHADO SILVA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos. Defiro os pedidos retro. Expeça-se, em favor do exequente, alvará 

para levantamento do valor de R$ 4.450,77 (quatro mil quatrocentos e 

cinquenta reais e setenta e sete centavos), depositado pelo executado. 

Sem prejuízo, intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do débito remanescente, consignando que não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 52 da Lei 

9.099/95 c/c artigo 523 do NCPC. A intimação do devedor será realizada 

na forma do § 2º do art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do 

mesmo artigo. Transcorrido o prazo sem pagamento, 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 do NCPC), sem prejuízo da expedição do Mandado 

de Penhora, Avaliação e Intimação (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde 

já determino. A impugnação somente poderá versar sobre: falta ou 

nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; manifesto 

excesso de execução; erro de cálculo ou causa impeditiva, modificativa 

ou extintiva da obrigação, supervenientes à sentença (inciso IX do art. 52 

da Lei 9.099/95). Por fim, saliento que transcorrido o prazo para 

pagamento, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, para que seja levada a protesto, nos termos do art. 

517 do Novo Código de Processo Civil, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, do mesmo código. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina/MT, 03 de fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000035-94.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA AFONSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. I – Apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso não tenha feito. II – 

Após, em que pese a certidão de intempestividade do recurso, 

remetam-se os autos ao juízo ad quem, pois compete a Turma Recursal 

realizar o juízo de admissibilidade. Cumpra-se. Nova Xavantina, 5 de 

fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-57.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

YAN CAETANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALETHEA SAMPAIO RAMOS (REQUERIDO)

ALETHEA SAMPAIO RAMOS 84924888168 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000559-57.2019.8.11.0012. REQUERENTE: YAN CAETANO FERREIRA 

REQUERIDO: ALETHEA SAMPAIO RAMOS 84924888168, ALETHEA 

SAMPAIO RAMOS Tratam-se de Embargos de Declaração (Id. 24034649) 

opostos pelo autor contra sentença de Id. 22968309, que extinguiu o feito 

sem julgar o mérito da causa nos termos do art. 485, VI do Código de 

Processo Civil. O embargante alega que a sentença foi proferida sem 

observar a existência de acordo (Id. 22779138) entabulado entre as 

partes e reduzido a termo em audiência de conciliação realizada um dia 

antes da prolação da sentença extintiva sem julgamento do mérito. No Id. 

25073327, consta certidão de intempestividade dos embargos. Vieram os 

autos conclusos. É relatório. DECIDO. Conforme pacífica jurisprudência, os 

embargos declaratórios têm seu cabimento condicionado à efetiva 

existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão da 

decisão, como prevê o caput do dispositivo supracitado. No caso dos 

autos, verifica-se patentemente a existência erro e omissão na medida em 

que o acordo realizado em audiência de conciliação impõe a apreciação 

judicial do acordo quanto a sua homologação ou não. Constatada a 

omissão, é medida de rigor o acolhimento dos embargos para suprir a 

omissão apontada. Aliás, nesta situação, o juiz pode corrigir o erro de 

ofício, inclusive para atender o princípio da primazia do julgamento com 

solução do mérito, que traz a orientação de que a atividade jurisdicional 

deve se nortear pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo. 

Quanto ao acordo, verifico que as partes são capazes e o litígio versa 

sobre direito disponível. Ante o exposto, ACOLHO os embargos 

declaratórios e modifico a sentença de 22968309 para os seguintes 

termos: “Considerando que as partes celebraram acordo nos autos, 

devidamente reduzido a termo, entendo superado os eventuais vícios 

formais. Assim, homologo o acordo celebrado entre as partes (Id. 

22779138), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito com resolução com 

fundamento no art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Sem 

custas. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.” Publique-se, 

retifique-se anotando o necessário e intime-se. Nova Xavantina - MT, 06 

de fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-34.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

YAN CAETANO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONES PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000567-34.2019.8.11.0012. REQUERENTE: YAN CAETANO FERREIRA 

REQUERIDO: DIONES PEREIRA DA SILVA Tratam-se de Embargos de 

Declaração (Id. 24034651) opostos pelo autor contra sentença de Id. 

22968336, que extinguiu o feito sem julgar o mérito da causa nos termos 

do art. 485, VI do Código de Processo Civil. O embargante alega que a 

sentença foi proferida sem observar a existência de acordo (Id. 

23058030) entabulado entre as partes e reduzido a termo em audiência de 

conciliação realizada um dia antes da prolação da sentença extintiva sem 

julgamento do mérito. No Id. 25059729, consta certidão de intempestividade 

dos embargos. Vieram os autos conclusos. É relatório. DECIDO. Conforme 

pacífica jurisprudência, os embargos declaratórios têm seu cabimento 

condicionado à efetiva existência de erro material, obscuridade, 

contradição ou omissão da decisão, como prevê o caput do dispositivo 

supracitado. No caso dos autos, verifica-se patentemente a existência 

erro e omissão na medida em que o acordo realizado em audiência de 

conciliação impõe a apreciação judicial do acordo quanto a sua 
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homologação ou não. Constatada a omissão, é medida de rigor o 

acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada. Aliás, nesta 

situação, o juiz pode corrigir o erro de ofício, inclusive para atender o 

princípio da primazia do julgamento com solução do mérito, que traz a 

orientação de que a atividade jurisdicional deve se nortear pela atividade 

satisfativa dos direitos discutidos em juízo. Quanto ao acordo, verifico que 

as partes são capazes e o litígio versa sobre direito disponível. Ante o 

exposto, ACOLHO os embargos declaratórios e modifico a sentença de 

22968336 para os seguintes termos: “Considerando que as partes 

celebraram acordo nos autos, devidamente reduzido a termo, entendo 

superado os eventuais vícios formais. Assim, homologo o acordo 

celebrado entre as partes (Id. 23058030), para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, julgo extinto o presente feito com 

resolução com fundamento no art. 487, III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.” Publique-se, retifique-se anotando o necessário e intime-se. 

Nova Xavantina - MT, 06 de fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes 

e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000060-10.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J C CAPELARI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON EVANGELISTA QUIXABEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000060-10.2018.8.11.0012. EXEQUENTE: J C CAPELARI - EPP 

EXECUTADO: AILTON EVANGELISTA QUIXABEIRA Vistos. DEFIRO o 

pedido constante em ID.24100558, mantendo os autos SUSPENSOS 

durante o prazo concedido pelo requerente para o adimplemento da 

obrigação ou manifestação contrária. Decorrido o prazo, e nada sendo 

requerido, tornem conclusos. NOVA XAVANTINA, 6 de fevereiro de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Expediente

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO N.001/2020

TERMO DE DOAÇÃO N.001/2020 - Doação de Bens Inservíveis n. 23/2019 

– Cia nº. 0016876-86.2019.8.11.0000 (código 93194 - Paranatinga) Parte: 

Doador – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 

03.535.606/0001-10 Parte: Donatário – SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 - Prefeito Municipal, 

Sr. Josimar Marques Barbosa - Objeto: O doador, possuindo, livre e 

desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens móveis classificados 

como antieconômicos para o funcionamento da entidade doadora, resolve 

doá-los a título gratuito. Interesse Público: A presente doação atenderá a 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que tem por objetivo atender 

as suas necessidades e contribuir na melhoria das instalações, 

demonstrando assim o interesse público da presente doação. Paranatinga, 

9  d e  m a r ç o  d e  2 0 2 0 .  A l c i e n e  A p a r e c i d a  N u n e s 

Sacramento____________Gestora Geral da Comarca de Paranatinga.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001189-17.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JACOB HAIMUSSI (AUTOR(A))

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 (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001189-17.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): NELSON JACOB HAIMUSSI REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Ante a necessidade de 

readequação da pauta deste Juízo, redesigno a audiência para o dia 

11/03/2020, às 12h00m. Intimem-se. Às providências. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001119-97.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FATIMA SENGER (AUTOR(A))

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 (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001119-97.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): SALETE FATIMA SENGER REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Ante a 

necessidade de readequação da pauta deste Juízo, redesigno a audiência 

para o dia 11/03/2020, às 12h20m. Intimem-se. Às providências. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001234-21.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001234-21.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): JOAO VIEIRA NETO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Ante a necessidade de readequação da 

pauta deste Juízo, redesigno a audiência para o dia 11/03/2020, às 

12h40m. Intimem-se. Às providências. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001248-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA SOUZA SILVA (AUTOR(A))

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 (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001248-05.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): LUZIA APARECIDA SOUZA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Ante a 

necessidade de readequação da pauta deste Juízo, redesigno a audiência 

para o dia 11/03/2020, às 13h00m. Intimem-se. Às providências. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001702-82.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. D. S. (REU)

 

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 da Sentença de ID 26574827. Paranatinga, 09 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000493-15.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO PEIXOTO DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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 apresentar contrarrazões no prazo 

legal Paranatinga, 09 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

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

Processo Número: 1000456-51.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. F. P. (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ANDLEI DE SOUZA OAB - MS15394 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 09 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000253-89.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000252-07.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO GUILHERME DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000254-74.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000303-81.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR FERNANDES DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

EDITE GOMES DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA CAROLINA DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

SIMONE DIAS DE OLIVEIRA BRUNACCI (REQUERENTE)

FRANCINE OLIVEIRA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO MOREIRA DA SILVA OAB - GO8264 (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GARCIA ANDRADE OAB - GO22141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (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 os autores da Sentença de ID 30016996. Paranatinga, 09 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000142-08.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000518-91.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE MELO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001654-26.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RILDO DA SILVA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

ELCIA MARTINS SOARES OAB - MT10046/O-O (ADVOGADO(A))

THIAGO DOS ANJOS ARAUJO OAB - MT24862/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA BARBIERI (REQUERIDO)

 

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 ou ofereça os meios para o cumprimento. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA – 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001657-78.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. P. (REQUERIDO)

 

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 ou ofereça os meios para o cumprimento. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA – 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000805-54.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADELVAM COSTA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT8617-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVISON LEANDRO RUPOLO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora acerca 

da audiência designada para o dia 01/04/2020 às 13:00 horas no edifício 

do fórum de Paranatinga-MT para oitiva da testemunha. A parte 

interessada deverá comparecer com a referida testemunha, nos termo do 

despacho de ID nº 27993640.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001288-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DONIZETE BOMTENPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para ter ciência da Sentença de ID 25660541.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000972-71.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO CANESIN OAB - PR8007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRONORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

MICHAEL LUIZ MENUCI (REQUERIDO)

FATIMA ARLEI MOLINARI MENUCI (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. 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, 09 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000240-56.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL AFONSO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES LUCCHESI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000240-56.2020.8.11.0044 VISTO, Cuida-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência c/c danos 

morais e lucros cessantes ajuizada por GABRIEL AFONSO MARQUES em 

face da IDEAL TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, já 

qualificados nos autos. Narra o requerente que se matriculou no curso de 

auxiliar veterinário e zootecnia, na data 18/06/2018 e finalizou-o na data 

20/12/2018, porém até a presente data não recebeu o certificado de 

conclusão de curso. Diante de tais circunstâncias postula pela concessão 

da tutela de urgência para a fim de que a requerida lhe entregue o 

certificado de conclusão de curso. É a síntese do necessário. I – DA 

JUSTIÇA GRATUITA De elementar conhecimento que, nos termos do artigo 

98 e seguintes do Código de Processo Civil, para que as partes sejam 

beneficiadas com a gratuidade da justiça, é necessário que se acoste nos 

autos comprovantes de renda ou declaração, de próprio punho ou por 

representantes com poderes específicos, de que não tem condições de 

pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de 

sua família. No caso dos autos, embora o requerente traga aos autos 

declaração de hipossuficiência, o fez de forma genérica, não 

apresentando documentos comprobatórios de tal condição, como, por 

exemplo, cópia da carteira de trabalho, tampouco especificou os motivos 

pelos quais o pagamento das custas processuais colocará em risco o seu 

sustento e o sustento de sua família. Portanto, o caso é de emenda à 

exordial. Deste modo, nos termos do artigo 321, do NCPC, concedo à parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias para que emende a inicial para 

comprovar nos autos qualquer causa a justificar a concessão da 

gratuidade da justiça à própria, apresentando documentos que atestem 
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sua situação de hipossuficiência, nos termos acima explicitados, sob pena 

de indeferimento da gratuidade da justiça, ou, querendo, pague as custas 

e taxas judiciais, bem como as de distribuição, sob pena de indeferimento 

da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001695-90.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DILCE SILVEIRA DE MOURA FAGANELLO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 01/2019-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

a Central de Mandados pelo telefone (66) 3573-1003. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC 

e a guia de recolhimento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000283-90.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MANOEL DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000283-90.2020.8.11.0044 VISTO, Cuidam os presentes 

autos de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por 

AYMORE, em desfavor de SEBASTIAO MANOEL DUARTE, com base no 

Decreto-Lei nº 911, de 01.10.69. Narra a inicial que o requerido realizou 

junto ao requerente contrato de financiamento para aquisição de um 

veículo MARCA/MODELO: FIAT/TORO VOLCANO 2.0, 16V, ANO: 2017, 

COR: VERDE, MODELO: PRQ0423, CHASSI: 988226175JKB33659, 

RENAVAN: 001123535920 Afirma que a parte requerida não cumpriu com 

o pactuado, deixando de realizar o pagamento das parcelas vencidas e, 

que, embora tenha sido notificada extrajudicialmente, manteve-se em 

mora. Com a petição inicial vieram cópia do contrato de alienação 

fiduciária, comprovante de notificação, dentre outros documentos. Pois 

bem. Analisando os autos, observo que o contrato anexado com a inicial 

traz em seu bojo o pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça 

inaugural, autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão. Por sua 

vez, a parte ré encontra-se constituída em mora por força da notificação 

extrajudicial, não tendo tomado nenhuma providência para adimplir o 

débito. Assim, comprovada a mora, defiro liminarmente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01.10.69. Por consequência, determino a expedição de 

mandado busca e apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o 

representante legal da empresa requerente ou quem este indicar. 

Lavre-se o respectivo termo de compromisso. Efetivada a medida, cite-se 

o requerido para, querendo e em 15 (quinze) dias, contestar a presente 

ação, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da 

medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído (art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, 

com a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04). Consigno que, 05 

(cinco) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (art. 3º, § 1º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação dada pela Lei 10.931/2004). 

Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados necessários. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000230-12.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000230-12.2020.8.11.0044 VISTO, Trata-se de ação 

anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido 

de antecipação de tutela proposta por LUZINA GONÇALVES DA SILVA em 

face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

todos devidamente qualificados nos autos. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte autora pugnou pela desistência da ação, eis que 

distribuiu equivocadamente nesta segunda vara. Deste modo, os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no artigo 485, incisos VIII, do novo Código de Processo Civil, uma 

vez que a parte autora manifestou o seu desinteresse no prosseguimento 

do feito. Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por 

mero rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível. Importante 

consignar que a parte requerida sequer apresentou contestação, de modo 

que inaplicável a disposição do artigo 485, §4º, do Código de Processo 

Civil. Com essas considerações, homologo o pedido de desistência e, por 

consequência, julgo extinto o feito, com fulcro no que dispõe o artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010658-70.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA PEREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMILO WILSON ZEITUNE DE PAULA SILVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT0010773S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para apresentar o valor da dívida 

atualizado com a cobrança da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

após os autos serem encaminhados concluso para análise o pedido de 

bacenjud.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-83.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MERIO DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte promovente para, querendo, manifestar-se sobre os 

termos da petição juntada no ID 29692298 e requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010194-46.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. sentença do ID 8028050.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000124-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME CESAR BRAGAGNOLO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre o 

resultado juntado no ID 29167989, bem como para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000161-77.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. VIEIRA - ESCOLA TOTAL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ARRUDA CORDEIRO OAB - 693.230.971-87 (REPRESENTANTE)

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDIO DE BARROS ARAUJO - EPP (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 dos REQUERENTES Dra. ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO - 

MT24305/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga 

Data: 07/05/2020 às 14h20min, 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.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-24.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI VIEIRA ROSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

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 . 

1000016-24.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: 

[Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: NOELI VIEIRA ROSA SILVA Endereço: Rua Açailândia, 96, 

Bela Vista, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Endereço: AUTOLATINA 

BRASIL S.A., 100, Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha41, 

JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-900 Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, 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: 15:00 ,SOB PENA DE 

REVELIA 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. 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. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 9 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: 1001045-09.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))
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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 . 

1001045-09.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: [Cartão 

de Crédito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA Endereço: Rua 

Caiçara, s/n, Travessa 3, Aeroporto, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Endereço: Av. Francisco Wenceslau dos 

Anjos, 259, Centro, MONTE BELO - MG - CEP: 37115-000 Senhor(a): 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, 

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: 

09/04/2020 Hora: 14:00 , sob pena de revelia com fundamento na Lei 

9.099/95 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. 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. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 9 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: 1001045-09.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

 

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 . 

1001045-09.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: [Cartão 

de Crédito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA Endereço: Rua 

Caiçara, s/n, Travessa 3, Aeroporto, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Endereço: Av. Francisco Wenceslau dos 

Anjos, 259, Centro, MONTE BELO - MG - CEP: 37115-000 Senhor(a): 

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 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 juizado Sala: Sala de Audiência 

de Conciliação Data: 09/04/2020 Hora: 14:00 , sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, com fundamento na Lei 9.099/95. 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. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 9 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: 1000220-02.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

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 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000220-02.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 147,29 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS Endereço: Rua Havaí, 190, 

Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: R. Thiago Magalhães Nunes, 791, 

Industrial, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, 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. FINALIDADE: INDICAR CONTA CORRENTE PARA 

LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 9 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

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 20/2020-CNPar

O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Laudicéia Souza Braz Santos, matrícula 

5604, Auxiliar Judiciário, designada Gestora Judiciário, estará afastada de 

suas funções por motivo licença compensatória, no período de 26/02/2020 

a 28/02/2020

 CONSIDERANDO que a servidora será a responsável pelo plantão 

judiciário nos dias 29 de fevereiro 2020 e 01 de março de 2020.

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Gean Carlos Balduíno Júnior, matricula 23074, 

Analista Judiciário, para exercer a função de Gestor Judiciário no período 

de 26 de fevereiro de 2020 a 01 de março de 2020.

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

Pontes e Lacerda-MT, 6 de março de 2020

 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002103-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

CERTIFICO que o pagamento das custas processuais determinada na 

sentença ficará sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo 

estabelecido no art. 98, §3º do NCPC, em razão da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004717-55.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MESSIAS BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 9 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000234-45.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA MARIA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 9 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004619-70.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLY BOTELHO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOMAR DE SOUZA REIS OAB - MT26148/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 9 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-26.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000675-26.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARA LEITE REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Ao 

requerente acerca da prescrição. , 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000682-18.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000682-18.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARA LEITE REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Ao requerente para que 

comprove que procedeu à reclamação administrativa junto à instituição 

financeira em 05 dias. , 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000688-25.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000688-25.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARA LEITE REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Ao 

requerente para que comprove que procedeu à reclamação administrativa 

junto à instituição financeira em 05 dias. , 6 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000684-85.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000684-85.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARA LEITE REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Ao requerente para que 

comprove que procedeu à reclamação administrativa junto à instituição 

financeira em 05 dias. , 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002949-94.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002949-94.2019.8.11.0013. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA LOPES RAMOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO Retiro de 

pauta, devendo o requerente se manifestar em 05 dias acerca da petição 

da Procuradoria Geral do Estado sobre os honorários periciais. Após, 

voltem conclusos para decidir acerca da fixação dos honorários periciais 

e designar nova data de audiência , 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003656-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003656-62.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: RODRIGO CORDEIRO DOS SANTOS. REQUERIDO: JOSEFA 

MARIA DA SILVA. Vistos. CUMPRA-SE conforme ID n.º 27969894. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 9 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000643-21.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

PAMELA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

LUZINETE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODINEI RODRIGUES SANCHES OAB - MT26296/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000643-21.2020.8.11.0013 

REQUERENTE: PAMELA APARECIDA DA SILVA. REQUERENTE: POLIANA 

RAMOS DA SILVA. REQUERENTE: LUZINETE RAMOS DA SILVA. 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos. INTIMEM-SE as autoras, 

por meio de seu advogado, via DJE, a fim de que emende a petição inicial, 

de modo a proceder com a devida qualificação da parte requerida, nos 

moldes do art. 319, II, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do parágrafo único do art. 321 do NCPC. 

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão 

dos autos. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 9 de março de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1000557-50.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE UMUARAMA/PR 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Valdecir Bassi (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000557-50.2020.8.11.0013 
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REQUERENTE: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

UMUARAMA/PR. REQUERIDO: VALDECIR BASSI. Vistos. Havendo 

informação nos autos de que o Centro de Detenção Provisória – CDP – 

deste município de Pontes e Lacerda recebeu, via e-mail, o alvará de 

soltura do executado, não se vislumbra necessário que o presente feito 

continue em trâmite, de modo que se mostra devido seu arquivamento. 

Sendo assim, 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. INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 

9 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000710-83.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000710-83.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA. RÉU: BANCO CIFRA S/A. Vistos. Presentes 

os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, 

devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). 

CITE-SE a parte requerida, 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, §3°, do 

NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista 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, 9 de março de 2020 Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000704-76.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000704-76.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA. RÉU: BANCO MORADA S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). CITE-SE a parte requerida, 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, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista 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, 9 de março de 2020 Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-30.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000720-30.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA. RÉU: BANCO VOTORANTIM S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000734-14.2020.8.11.0013 em razão 

da conexão. CITE-SE a parte requerida, 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, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se 

vista 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, 9 de março de 2020 Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-23.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000714-23.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A. 

Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, 

art. 318, caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000726-37.2020.8.11.0013, 

1000727-22.2020.8.11.0013 e 1000728-07.2020.8.11.0013 em razão da 

conexão. CITE-SE a parte requerida, 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, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista 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, 9 de março de 2020 Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000727-22.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000727-22.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A. 

Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, 

art. 318, caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000714-23.2020.8.11.0013, 

1000726-37.2020.8.11.0013 e 1000728-07.2020.8.11.0013 em razão da 

conexão. CITE-SE a parte requerida, 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, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos 
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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, 9 de março de 2020 Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000728-07.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000728-07.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A. 

Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, 

art. 318, caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000714-23.2020.8.11.0013, 

1000726-37.2020.8.11.0013 e 1000727-22.2020.8.11.0013 em razão da 

conexão. CITE-SE a parte requerida, 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, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista 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, 9 de março de 2020 Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000721-15.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000721-15.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA. RÉU: BANCO BMG S/A. Vistos. Presentes os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, 

devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). 

APENSE-SE aos autos de nº 1000722-97.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 7 2 3 - 8 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 7 2 4 - 6 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  e 

1000735-96.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, 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, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista 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, 9 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000722-97.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000722-97.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA. RÉU: BANCO BMG S/A. Vistos. Presentes os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, 

devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). 

APENSE-SE aos autos de nº 1000721-15.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 7 2 3 - 8 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 7 2 4 - 6 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  e 

1000735-96.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, 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, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista 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, 9 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000723-82.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000723-82.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA. RÉU: BANCO BMG S/A. Vistos. Presentes os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, 

devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). 

APENSE-SE aos autos de nº 1000721-15.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 7 2 2 - 9 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 7 2 4 - 6 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  e 

1000735-96.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, 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, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista 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, 9 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000724-67.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000724-67.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA. RÉU: BANCO BMG S/A. Vistos. Presentes os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, 

devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). 

APENSE-SE aos autos de nº 1000721-15.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 7 2 2 - 9 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 7 2 3 - 8 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  e 

1000735-96.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, 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, §3°, do NCPC. Com a 
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juntada da contestação, abra-se vista 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, 9 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000735-96.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000735-96.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA. RÉU: BANCO BMG S/A. Vistos. Presentes os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, 

devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). 

APENSE-SE aos autos de nº 1000721-15.2020.8.11.0013, 

1 0 0 0 7 2 2 - 9 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ,  1 0 0 0 7 2 3 - 8 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3  e 

1000724-67.2020.8.11.0013 em razão da conexão. CITE-SE a parte 

requerida, 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, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista 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, 9 de março de 2020 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000734-14.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000734-14.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA. RÉU: BANCO VOTORANTIM S/A. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000720-30.2020.8.11.0013 em razão 

da conexão. CITE-SE a parte requerida, 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, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se 

vista 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, 9 de março de 2020 Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000750-65.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO SERAFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE FORTALEZA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000750-65.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

CARLITO SERAFIM RÉU: MUNICÍPIO DE FORTALEZA. Vistos. CARLITO 

SERAFIM, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO 

ANULATÓRIA E REPARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor 

do MUNICÍPIO DE FORTALEZA. Carreou à inicial os documentos de folhas 

retro. Em seguida, vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Consoante se infere da leitura dos autos, o autor, na inicial, atribuiu à 

causa, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Desta maneira, 

considerando que o Município de Fortaleza é quem figura no polo passivo 

da lide, tem vigência, na hipótese, a Lei nº 12.153/2009, cujo teor dispõe 

sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Com efeito, o citado 

diploma legislativo consigna o seguinte: 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. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações 

vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 

(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. Desta maneira, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da 

Lei nº 12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma 

a não dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” 

pelo julgador. Por fim, em situação idêntica à dos autos, já decidiu o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confira: “APELAÇÃO CÍVEL – 

ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - Valor da 

causa inferior a 60 salários mínimos - Matéria que não se enquadra nas 

exceções do art. 2º, § 1º, da lei 12.153/09. Sentença anulada, com 

determinação de redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública - Recurso prejudicado. (TJ-SP 10269706520178260053 SP 

1026970-65.2017.8.26.0053, Relator: Maria Laura Tavares, Data de 

Julgamento: 29/05/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

29/05/2018, destaquei)” Por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, 

do Código de Processo Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda. INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE, providenciando o necessário. Pontes e Lacerda, 9 de março 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000761-94.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO CLAUDIO TEIXEIRA (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: 1000761-94.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

LAZARO CLAUDIO TEIXEIRA. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 405 de 574



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, 9 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000726-37.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000726-37.2020.8.11.0013. AUTOR (A): 

JOÃO ALVES DE OLIVEIRA. RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A. 

Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, 

art. 318, caput). APENSE-SE aos autos de nº 1000714-23.2020.8.11.0013, 

1000727-22.2020.8.11.0013 e 1000728-07.2020.8.11.0013 em razão da 

conexão. CITE-SE a parte requerida, 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, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista 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, 9 de março de 2020 Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000767-04.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITH CEBALHO (EXECUTADO)

VALDIR DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000767-04.2020.8.11.0013. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A. EXECUTADO: EDITH CEBALHO. 

Vistos. INTIME-SE a parte autora/exequente, na pessoa de seu advogado 

(a), via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e despesas de ingresso, devidamente vinculada nos autos, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. 

Após o decurso do prazo, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 9 

de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002000-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAV & SEC LAVANDERIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002000-07.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS. EXECUTADA: LAV& SEC 

LAVANDERIA LTDA-ME. Vistos. Primeiramente, PROCEDA-SE com a 

regularização dos registros e da autuação do feito, fazendo-se constar 

que o presente passou a tramitar como cumprimento de sentença, 

figurando como exequente CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS. INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e 

via DJE, a cumprir a sentença, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC). Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará. Transcorrido o 

prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do NCPC). 

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias. Todavia, na hipótese de 

decurso do prazo de pagamento voluntário e de impugnação ao 

cumprimento de sentença sem que haja manifestação da parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que traga aos autos nova 

planilha de débito, já acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 

523, § 1º, do NCPC, requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento. Às providências. Pontes e Lacerda, 9 de 

março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003975-30.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA DE CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI OAB - MT26759/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER LUIZ DOS SANTOS JUNIOR (RECONVINDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003975-30.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: ANA CARLA DE CARVALHO DOS SANTOS RECONVINDO: 

VALTER LUIZ DOS SANTOS JUNIOR Vistos. A. C. DE C. DOS S., 

devidamente qualificada e representada, ajuizou a presente AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL c/c PARTILHA DE 

BENS em desfavor de V. L. DOS S. J., também qualificado. O feito tramitou 

regularmente e, em Id. 29349959, as partes informaram a ocorrência de 

acordo, motivo pelo qual requereram a extinção do feito na forma do art. 

487, III, “b”, do NCPC. É o necessário. Decido. No caso em tela, verifica-se 

que as partes entabularam acordo e requereram a sua homologação pelo 

juízo, de modo que inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado. Do exposto, HOMOLOGO 

o acordo celebrado entre partes em Id. 29349959, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, restando a execução de tais verbas suspensa por 5 (cinco) 

anos, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. EXPEÇA-SE formal de partilha, 

RESSALVANDO-SE que de acordo com decisão proferida no bojo do 

Pedido de Providências, que teve seu trâmite perante o Conselho Nacional 

de Justiça, sob o nº. 0001230-82.2015.2.00.0000, restou decidido que a 

parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não necessita 

comprovar a quitação de qualquer espécie de tributo para o registro do 

formal de partilha pelo órgão registrador. Nesse sentido, transcrevo “ipsis 

litteris” a ementa do julgado: “RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. IMPUGNAÇÃO DE PROVIMENTO EDITADO POR 

CORREGEDORIA LOCAL DETERMINANDO AOS CARTÓRIOS DE REGISTRO 

DE IMÓVEIS QUE SE ABSTENHAM DE EXIGIR CERTIDÃO NEGATIVA DE 

DÉBITO PREVIDENCIÁRIO NAS OPERAÇÕES NOTARIAIS. ALEGAÇÃO DE 
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OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 47 E 48 DA LEI N. 

8.2012/91.INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Reconhecida a 

inconstitucionalidade do art. 1º,inciso IV da Lei nº 7.711/88 (ADI 394), não 

há mais que se falar em comprovação da quitação de créditos tributários, 

de contribuições federais e de outras imposições pecuniárias 

compulsórias para o ingresso de qualquer operação financeira no registro 

de imóveis, por representar forma oblíqua de cobrança do Estado, 

subtraindo do contribuinte os direitos fundamentais de livre acesso ao 

Poder Judiciário e ao devido processo legal (art. 5º, XXXV e LIV, da CF). 

2. Tendo sido extirpado do ordenamento jurídico norma mais abrangente, 

que impõe a comprovação da quitação de qualquer tipo de débito tributário, 

contribuição federal e outras imposições pecuniárias compulsórias, não há 

sentido em se fazer tal exigência com base em normas de menor 

abrangência, como a prevista no art. 47, I, b, da Lei 8.212/91. 3. Ato 

normativo impugnado que não configura qualquer ofensa a legislação 

pátria, mas apenas legítimo exercício da competência conferida ao Órgão 

Censor Estadual para regulamentar as atividades de serventias 

extrajudiciais vinculadas ao Tribunal de Justiça local. RECURSO 

IMPROVIDO.”(CNJ - PP: 00012308220152000000, Relator: JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/10/2017) PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, 

art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em 

julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. Pontes e Lacerda, 9 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000716-27.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSA CRISTINA CARDOSO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000716-27.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

WILSA CRISTINA CARDOSO RAMOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por WILSA CRISTINA CARDOSO 

RAMOS em face de SEGURADORA LÍDER, ambos qualificados nos autos, 

pretendendo o recebimento da importância de 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), referente à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 

9/5/2018. A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 18709645 - 

Pág. 1 a Id. 18710041 - Pág. 2. A contestação se acha encartada em Id. 

19643390, tendo a demandada, alegado preliminarmente, a falta de 

interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido contido 

na exordial. Juntou aos autos os documentos de Id. 19643390 - Pág. 20 a 

Id. 19643756 – Pág. 02. O feito foi saneado em Id. 20420060, oportunidade 

em que a preliminar foi afastada e se determinou a realização de perícia 

médica. Avaliação médica, em Id. 27751499. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, 

conveniente registrar que o caso em apreço comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Urge 

destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, 

com as alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas 

pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo causal entre 

o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pela demandante, 

mormente pelo boletim de acidente (Id. 18709677), que é conclusivo ao 

afirmar que a demandante se envolveu em um acidente de trânsito 

ocorrido no dia 9/5/2018. No que tange aos demais requisitos – invalidez 

permanente e nexo causal -, é certo que também restaram comprovados 

pelo laudo pericial encartado em Id. 27751499. Logo, conclui-se que o 

requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, 

segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente”. Já no que se refere ao 

valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento da Medida 

Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 

2007, houve alteração na tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em 

salários mínimos. Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 

11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto que o sinistro ocorrera em 

17/09/2017, ou seja, após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Assim, o laudo pericial constante dos 

autos informado que a invalidez/deformidade que acomete a parte autora é 

de caráter permanente, já que houve a perda funcional em grau de 25% 

(vinte e cinco por cento) da funcionalidade do joelho direito, em 

decorrência do acidente automobilístico. Com efeito, o artigo 3º, § 1º, 

inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada (...) § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (...) II - 

quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. Diante deste 

panorama fático, trata-se de invalidez permanente parcial incompleta de 

repercussão intensa no joelho direito, ou seja, 25% de 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corresponde a R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), montante 

já recebido pela parte autora na seara administrativa. Assim sendo, nas 

ações em que se objetiva o recebimento de indenizações em virtude de 

invalidez decorrente de enfermidade, moléstia grave ou de acidentes, a 

convicção do juízo, via de regra, será amparada na prova pericial. O 

pedido só teria procedência se, portanto, fosse comprovado o dano 

causado à vítima, o que de fato ocorreu. É neste sentido o trecho do voto 

da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, no julgamento do 

recurso de apelação nº 53.859/2012, em 12 de dezembro de 2012: “Para 

que seja concedida a indenização exige-se a comprovação da invalidez 

permanente, conforme preceituado na Lei n. 6.194/74, o que não ocorreu 

no caso em testilha. Na hipótese dos autos, não poderia o autor pleitear a 

integralidade da indenização prevista na legislação para os casos de 

invalidez permanente. Desta maneira, não se mostra devido o pagamento 

da indenização, porquanto não está configurada a impossibilidade 
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permanente do autor de voltar a laborar, em função das sequelas sofridas 

com o acidente de trânsito noticiado.” (TJMT, Ap 53859/2012, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 12/12/2012, Data da publicação no DJE 11/01/2013). 

Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores para 

o recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) 

do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do Novo 

Código de Processo Civil, restando a execução de tais verbas suspensa 

em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em 

prol da parte requerente, nos termos do art. 98, §3°, do Novo Código de 

Processo Civil. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a 

remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT. EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do perito, no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 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, 9 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000102-85.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO APARECIDO PRESUTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000102-85.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: MARIO APARECIDO PRESUTTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cancele-se a 

audiência designada. Analisando os autos, visto que embora tenha havido 

decisão judicial determinando a expedição das RPVs, somente foi 

expedida a RPV referente ao principal, e não foi expedida a RPV referente 

aos honorários advocatícios no valor de R$ 476,59, valor este com o qual 

o próprio Estado concordou em manifestação de 02/12/2015. Desse modo, 

determino a expedição de RPV no valor de R$ 476,59, em favor do 

advogado, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. PONTES 

E LACERDA, 6 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000106-25.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVA GUEDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000106-25.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: MAURICIO SILVA GUEDES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cancelo a audiência 

designada automaticamente pelo sistema PJE. Considerando que a RPV foi 

expedida em 07/08/2017, isto é, antes da vigência do Provimento nº 

11/2017, considero-a válida. Intime-se a parte exequente para dizer em 

cinco dias se renuncia à atualização monetária e juros posteriores à RPV 

e se concorda com o imediato sequestro do valor de face da RPV (R$ 

27.408,89) para extinção do feito. PONTES E LACERDA, 9 de março de 

2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000015-66.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FRANCISCO DA CRUZ (EXECUTADO)

NUBIA ROSANGELA DE ANUNCIACAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000015-66.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: FÁBIO RIBAS TERRA 

EXECUTADO: NUBIA ROSANGELA DE ANUNCIACAO, PEDRO FRANCISCO 

DA CRUZ Vistos, etc. 1- Defiro o pedido de penhora o imóvel registrado 

em nome da executada (50% do imóvel Lote nº 20 da Quadra 26 do bairro 

Jardim Morada da Serra, com área de 200m2, situado em Pontes e 

Lacerda/MT, matrícula 25.720 do RI). Como foi juntada a matrícula 

atualizada do imóvel, lavre-se termo de penhora, constando a executada 

como depositária do bem. Após, intime-se o exequente da penhora 

realizada, e intimem-se pessoalmente a executada, seu cônjuge e os dois 

outros condôminos (Sr. José Bom Filho da Silva e Sra. Solange Terezinha 

dos Santos Silva). Lavrado o termo de penhora, deverá o exequente 

providenciar o registro da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 10 

dias. 2- Ultimados os atos acima, expeça-se mandado de avaliação do 

imóvel, a ser cumprido pelo oficial de justiça, intimando-se em seguida o 

exequente, a executada, seu cônjuge e os dois condôminos do valor da 

avaliação. PONTES E LACERDA, 9 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003120-51.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIRENE DE FREITAS BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1003120-51.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: MARLENE PEREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: VALCIRENE DE FREITAS BORGES Vistos, etc. Vista ao 

exequente. PONTES E LACERDA, 9 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001580-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO GERALDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BOTELHO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001580-02.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: NESIO GERALDO DE SOUZA 

EXECUTADO: SILVIO BOTELHO DE CARVALHO Vistos, etc. Indefiro os 

pedidos do ID 29872660, pois o feito já foi extinto na forma do art. 53, §4º, 

da Lei 9.099/95. Caso a parte exequente pretenda dar continuidade à 

execução, deverá propor execução na Justiça Comum. Ao arquivo, com 
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baixa. PONTES E LACERDA, 9 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-24.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER TARCISIO FORNAROLLI MOREIRA (EXEQUENTE)

ALCIONE RITA FORNAROLLI MOREIRA (EXEQUENTE)

MICHAEL THIAGO FORNAROLLI MOREIRA (EXEQUENTE)

TASSIO JULIANO FORNAROLLI MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000119-24.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: ALCIONE RITA FORNAROLLI 

MOREIRA, MICHAEL THIAGO FORNAROLLI MOREIRA, HELDER TARCISIO 

FORNAROLLI MOREIRA, TASSIO JULIANO FORNAROLLI MOREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cancelo a audiência 

designada automaticamente pelo sistema. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. Pontes e Lacerda/MT, 9 de março de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003042-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

C DA ROCHA E MARTINS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LEANDRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1003042-91.2018.8.11.0013. REQUERENTE: C DA ROCHA E MARTINS 

LTDA - ME REQUERIDO: MARCOS LEANDRO DOS SANTOS Vistos, etc. O 

art. 2º da Lei 9.099/95 dispõe que “o processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a 

transação”. Em virtude desses preceitos, o rito sumaríssimo do Juizado 

Especial prevê, como primeiro ato do processo, a realização de audiência 

de conciliação, e ao Magistrado cabe zelar para impedir a ordinarização do 

rito e assoberbamento do Juizado Especial, transformando-o em mera filial 

da Justiça Comum. Nesse contexto, o pedido de suspensão do processo 

por 06 (seis) meses para entabular acordo extrajudicial, embora vise 

alcançar a conciliação, é incompatível com a celeridade esperada do 

Juizado Especial. Ora, se a parte autora busca um acordo com a parte ré, 

porque não informa o endereço do réu para que este seja citado para 

comparecer a audiência de conciliação? Em verdade, a parte autora não 

sabe o endereço do réu e busca, com o pedido de suspensão, apenas 

postergar a inevitável extinção do feito por falta de localização do réu para 

citação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo e 

determino a intimação da parte autora para fornecer o endereço do réu 

para citação em cinco dias, sob pena de extinção. Pontes e Lacerda, 9 de 

março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000120-09.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIO JULIANO FORNAROLLI MOREIRA (EXEQUENTE)

MICHAEL THIAGO FORNAROLLI MOREIRA (EXEQUENTE)

HELDER TARCISIO FORNAROLLI MOREIRA (EXEQUENTE)

ALCIONE RITA FORNAROLLI MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000120-09.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: ALCIONE RITA FORNAROLLI 

MOREIRA, MICHAEL THIAGO FORNAROLLI MOREIRA, HELDER TARCISIO 

FORNAROLLI MOREIRA, TASSIO JULIANO FORNAROLLI MOREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cancelo a audiência 

designada automaticamente pelo sistema. Decorrido o prazo de 02 (dois) 

meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), contados do 

recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado comprovante de 

pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o ocorrido, na forma 

do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os 

autos ao Contador desta Comarca apuração da mora, por meio do Sistema 

SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma 

do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada 

do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do valor 

líquido atualizado. Pontes e Lacerda/MT, 9 de março de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO PEREIRA LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000138-98.2018.8.11.0013. INTERESSADO: BURITI IND. E COM. DE 

MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: DIVINO PEREIRA 

LARA Vistos, etc. O art. 2º da Lei 9.099/95 dispõe que “o processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação”. Em virtude desses preceitos, o rito 

sumaríssimo do Juizado Especial prevê, como primeiro ato do processo, a 

realização de audiência de conciliação, e ao Magistrado cabe zelar para 

impedir a ordinarização do rito e assoberbamento do Juizado Especial, 

transformando-o em mera filial da Justiça Comum. Nesse contexto, o 

pedido de suspensão do processo por 06 (seis) meses para entabular 

acordo extrajudicial, embora vise alcançar a conciliação, é incompatível 

com a celeridade esperada do Juizado Especial. Ora, se a parte autora 

busca um acordo com a parte ré, porque não informa o endereço do réu 

para que este seja citado para comparecer a audiência de conciliação? Em 

verdade, a parte autora não sabe o endereço do réu e busca, com o 

pedido de suspensão, apenas postergar a inevitável extinção do feito por 

falta de localização do réu para citação. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de suspensão do processo e determino a intimação da parte autora 

para fornecer o endereço do réu para citação em cinco dias, sob pena de 

extinção. Pontes e Lacerda, 9 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO GERALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY APARECIDA GARCIA MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001619-96.2018.8.11.0013. REQUERENTE: NESIO GERALDO DE SOUZA 

REQUERIDO: KELLY APARECIDA GARCIA MORAIS Vistos, etc. Indefiro 

pedido de suspensão do feito para encontrar bens, pedido de penhora 

online e pedidos de suspensão de CNH e outros, porque o cumprimento de 

sentença nem começou. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. 

Após, intime-se a parte autora para formular pedido de cumprimento de 

sentença, na forma da lei, no prazo de dez dias. Transcorrido o prazo sem 

manifestação, ao arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA, 9 de março de 

2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000104-55.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DILVA AQUINO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000104-55.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: DILVA AQUINO MOREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cancelo a audiência 

designada automaticamente pelo sistema. Analisando os autos, verifico 

que a RPV foi expedida em 2018 pelo valor integral do débito, sem 

qualquer retenção tributária ou previdenciária, em desacordo com o 

Provimento nº 11/2017, então vigente. Assim, declaro a nulidade da RPV 

expedida nos autos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de 

fevereiro de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. Caso os autos 

já tenham sido remetidos ao DAP para cálculos, informe-se no e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br a desnecessidade. O cálculo de liquidação do 

débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, por meio do 

Sistema SRP, independente do disposto no Provimento nº 11/2017-CM. Os 

consectários legais de mora deverão seguir o que foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os embargos de 

declaração outrora interpostos já foram julgados e não há mais suspensão 

nacional decorrente daquele feito. Realizados os cálculos, expeça-se o 

Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o valor da execução, 

ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar ao montante que 

exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório deverá ser expedido e 

cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja comprovado o 

depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Pontes e Lacerda/MT, 9 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-21.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA NUNES TEODORO MORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

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: 

1000115-21.2019.8.11.0013. REQUERENTE: LAURA NUNES TEODORO 

MORATO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., ACE SEGURADORA 

S.A. Vistos, etc. 1- À Secretaria para alterar 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, 9 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002509-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIOBERTO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002509-35.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LIDIOBERTO MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1- À Secretaria 

para alterar 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, 9 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-38.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY BOUTIQUE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D R DE MORAIS PRODUCOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOSNEY REPISO NOGUEIRA OAB - RO6327 (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: 

1000002-38.2017.8.11.0013. REQUERENTE: FRANCIELLY BOUTIQUE 

COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME REQUERIDO: D R DE MORAIS 

PRODUCOES - ME Vistos, etc. 1- À Secretaria para alterar 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, 9 de março de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003153-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO VELASQUES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1003153-41.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: ALVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO EXECUTADO: LUIZ EDUARDO VELASQUES DA CRUZ 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 - Não há 

veículo registrado em nome da parte executada, ou estão baixados, ou 

possuem gravame de furto/roubo, razão pela qual não foi determinada 

qualquer restrição, vez que seria inócua (obs.: o sistema não emite 

certidão de consulta negativa). INFOJUD - Não há informações sobre bens 

(inexiste Declaração de Operações Imobiliárias desde a distribuição da 

ação; e a parte executada não apresentou Declaração de Bens e Direitos 

nos últimos três exercícios - obs.: o sistema não emite certidão de 

consulta negativa, e as pessoas jurídicas não têm obrigação legal de 

apresentar a Declaração de Bens e Direitos). Em virtude do resultado: - 

Intime-se a parte exequente para indicar bens para penhora, no prazo de 

dez dias, observado o disposto nesta decisão, sob pena de extinção na 

forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Pontes e Lacerda/MT, 9 de março 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000309-84.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA OAB - SP355024 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000309-84.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 

de fevereiro de 2020. Os consectários legais de mora deverão seguir o 

que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os 

embargos de declaração outrora interpostos já foram julgados e não há 

mais suspensão nacional decorrente daquele feito. Realizados os 

cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o 

valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar 

ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório 
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deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Pontes e Lacerda/MT, 9 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000307-17.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA OAB - SP355024 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000307-17.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 

de fevereiro de 2020. Os consectários legais de mora deverão seguir o 

que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os 

embargos de declaração outrora interpostos já foram julgados e não há 

mais suspensão nacional decorrente daquele feito. Realizados os 

cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o 

valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar 

ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório 

deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Pontes e Lacerda/MT, 9 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000308-02.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA OAB - SP355024 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000308-02.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 

de fevereiro de 2020. Os consectários legais de mora deverão seguir o 

que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os 

embargos de declaração outrora interpostos já foram julgados e não há 

mais suspensão nacional decorrente daquele feito. Realizados os 

cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o 

valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar 

ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório 

deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Pontes e Lacerda/MT, 9 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000330-60.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA OAB - SP355024 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000330-60.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 
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como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 

de fevereiro de 2020. Os consectários legais de mora deverão seguir o 

que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os 

embargos de declaração outrora interpostos já foram julgados e não há 

mais suspensão nacional decorrente daquele feito. Realizados os 

cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o 

valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar 

ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório 

deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Pontes e Lacerda/MT, 9 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000319-31.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA OAB - SP355024 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000319-31.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 

de fevereiro de 2020. Os consectários legais de mora deverão seguir o 

que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os 

embargos de declaração outrora interpostos já foram julgados e não há 

mais suspensão nacional decorrente daquele feito. Realizados os 

cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o 

valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar 

ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório 

deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Pontes e Lacerda/MT, 9 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000544-51.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR NUNES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL LUCAS LOPES MARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000544-51.2020.8.11.0013. EXEQUENTE: GILMAR NUNES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: GABRIEL LUCAS LOPES MARIO Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença de acordos entabulados judicialmente 

com o executado nas ações 1003095-72.2018.8.11.0013 e 

1001710-55.2019.8.11.0013, que tramitam neste Juizado. Com efeito, o 

pedido de cumprimento de sentença deve ser feito nos próprios autos, 

conforme art. 524 do Código de Processo Civil, não sendo lícita sua 

tramitação em autos apartados. Aliás, em consulta ao PJE percebe-se até 

mesmo que a parte também pleiteou o cumprimento de sentença nos 

próprios autos, o que caracterizaria litispendência e beira a litigância de 

má-fé. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e determino o arquivamento 

deste processo, julgando-o extinto, sem resolução de mérito, em razão da 

via inadequada. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. PONTES E 

LACERDA, 9 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000075-44.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000075-44.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: INEZ DA CONCEICAO 

EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença condenatória proferida contra empresa 

integrante do Grupo Máquina de Vendas – em recuperação judicial 

(Processo nº 1088556-25.2016.8.26.0100 - Recuperação judicial: Autor: 

MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., MÁQUINA DE 

VENDAS HOLDING SUL S.A, RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A, MVN 

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A, LOJA INSINUANTE 

S.A., DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A., CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E 

COMÉCIO S.A., WG ELETRO S.A., NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A., 

LOJAS SALFER S.A) É de conhecimento público e notório, divulgado na 

grande mídia nacional, que foi deferido pedido de Recuperação Judicial, 

nos autos nº 1088556-25.2016.8.26.0100, que versam sobre a 

recuperação judicial do grupo Máquina de Vendas, em curso perante a 1ª 

Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São 

Paulo/SP, com a determinação da suspensão das execuções individuais 

em face delas, durante o chamado “stay period”. Entretanto, com a 

realização da Assembleia Geral de Credores, encerrou-se o prazo de 
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suspensão das execuções em curso contra as recuperandas. Na referida 

Assembleia o plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de 

maneira que os créditos concursais sofreram novação e, como tal, as 

execuções individuais contra as recuperandas devem ser extintas. Nesse 

sentido, já decidiu o STJ: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Assim, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária pertencente ao 

Grupo Máquina de Vendas, há dois caminhos a seguir: 1) se o fato 

gerador da demanda é anterior a 25/08/2018, trata-se de crédito 

concursal, que deverá ser pago na forma do plano aprovado, pelo que o 

processo deverá ser extinto, expedindo-se a certidão competente para 

habilitação no juízo recuperacional. 2) se o fato gerador da demanda é 

posterior a 25/08/2018, trata-se de crédito extraconcursal, devendo o 

processo seguir curso, até o momento dos atos expropriatórios, ocasião 

em que a competência passar a ser do juízo recuperacional. Aplico este 

entendimento em analogia à decisão proferida em sede de embargos de 

declaração pelo juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos 

da Recuperação Judicial do Grupo Oi: Assim, acolho os embargos e 

determino que seja oficiada a Presidência do Tribunal de Justiça para 

solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: "Com 

a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os 

processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam 

suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que 

cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) 

deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os 

processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as 

ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da 

doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser 

determinados pelo Juízo da Recuperação". Acerca do limite temporal para 

considerar o crédito como concursal, também decidiu o juízo universal da 

recuperação judicial do Grupo Oi: E, como concursal, esse juízo da 

recuperação judicial tem considerado todos os créditos, cuja demanda 

ilíquida tenha se iniciado em razão de fato jurídico que precede o 

deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorrido em 

20/06/2016, ainda que a sentença ou trânsito em julgado sejam 

posteriores, posição adotada com base na jurisprudência mais atual do 

STJ ( vide ex. Resp 1.447.918 e 1.634.046). O Ofício Circular TJMT nº 

33/2018-DAP, que pode ser utilizado por analogia no presente caso, 

orientou que: (...) 3. Os processos que tiverem por objeto créditos 

extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. 

Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação 

ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo 

da Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório 

de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por 

ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. É o breve relatório. DECIDO. No caso em comento, verifica-se que 

a decisão que o fato gerador da demanda é anterior a 25/08/2018, e por 

isso ocorreu a novação da dívida, tratando-se de crédito concursal, que 

deverá ser listado, pelo credor, no Quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Máquina de Vendas, mediante Habilitação 

Retardatária e, posteriormente, pago na forma do plano aprovado. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

em razão da novação, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. Expeça-se 

certidão de crédito, tendo como base os cálculos da parte exequente no ID 

24553536, os quais não foram impugnados pela executada. A parte 

exequente deverá retirar a certidão no prazo de 10(dez) dias da 

intimação. P.R.I. Transitada em julgado, expedida a certidão e decorrido o 

prazo assinalado para retirada, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda, 

9 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ELLEN SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000525-50.2017.8.11.0013. REQUERENTE: DAIANE ELLEN SANTOS 

FERREIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Acolho os 
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embargos de declaração do ID 27532955 para declarar a nulidade da 

sentença do ID 27086901, que não guarda qualquer relação com o feito e 

foi lançada de forma indevida. Intimem-se e após retornem os autos 

conclusos para prolação de sentença pelo juiz leigo. PONTES E LACERDA, 

9 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000603-07.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY CONCEICAO DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULEI RODRIGUES DE MIRANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000603-07.2018.8.11.0014. AUTOR(A): 

WALDECY CONCEICAO DE FARIAS REU: JULEI RODRIGUES DE MIRANDA 

Vistos etc. Diante do momento processual do feito, aliado ao requerimento 

retro, reputa-se necessária à realização de audiência instrutória para 

possibilitar o depoimento pessoal da autora, réu e inquirição de 

testemunhas. Deste modo, DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de março de 2020 às 14h30min (MT). Nos termos 

do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos advogados para que 

intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para que as tragam no dia 

e hora designada, independente de prévia intimação. Às providências. 

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

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-30.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SEDILA ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000196-30.2020.8.11.0014. REQUERENTE: SEDILA ALVES DIAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO, Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c 

danos morais e pedido de tutela urgência, ajuizada por SEDILA ALVES 

DIAS em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, todos já devidamente qualificados. Narra a autora, em síntese que é 

detentora da UC – Unidade Consumidora de n.º 6/2542955-6, e que após a 

troca do relógio medidor pela empresa requerida as contas de energia 

passaram a chegar com valores exorbitante, sendo a primeira no mês de 

outubro de 2018, no valor de R$ 429,50 e outra no mês de dezembro do 

mesmo ano no valor de R$ 469,74, sem nenhuma explicação plausível 

para o aumento repentino. Diz ainda, que procurou a requerida para 

solucionar o problema, argumentando que mora na zona rural, e não 

possui eletrodomésticos nem produtos eletrônicos capazes de consumir 

os elevados valores cobrados, sendo que todas as suas tentativas para 

emissão de novos boletos foram infrutíferas, bem como, a concessionária 

ré sequer chegou a ir em sua residência para realizar uma vistoria no 

relógio medidor. Por fim, a autora informa que teve seu nome negativado 

no cadastro de maus pagadores, com a inclusão no valor de R$ 429,50 

(quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), bem como 

requer a tutela de urgência, para que seja retirado seu nome do cadastro 

de inadimplentes. 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 deve prosperar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

porquanto os requisitos para sua concessão encontram-se configurados. 

Com efeito, o periculum in mora, torna-se visível com a manutenção da 

inclusão do nome da parte autora no rol de maus pagadores, o que lhe 

acarreta excessivo gravame e prejuízo, notadamente quando a dívida 

ensejadora da anotação é indevida, segundo narra a autora. No mesmo 

sentido, o fumus boni iuris, é evidente, diante das afirmações da autora, 

de que a inscrição em cadastro de inadimplentes da dívida em questão é 

indevida, devido aos altos valore cobrados em comparação com os meses 

anteriores, bem como pela prova documental juntada pela autora, de que a 

mesma procurou a requerida para regularizar os altos valores auferidos 

em sua UC, e nada foi feito pela concessionária requerida. Não isso 

bastasse, para demonstrar a verossimilhança do direito invocado, tem-se 

que estando pendente ação em que se discute a exigibilidade do débito, a 

abstenção de inclusão/retirada do nome do suposto devedor nos 

cadastros de inadimplentes é medida que se impõe. Além disso, 

observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à empresa 

requerida. 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 para DETERMINAR a 

ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO do nome da parte autora dos cadastros de 

restrição ao crédito, em relação à dívida discutida nestes autos, até o 

deslinde do presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e ao SERASA para 

que no prazo de 05 (cinco) dias procedam à baixa da inscrição efetivada 

no nome da parte autora em seus cadastros, em relação à dívida 

discutida. Ainda, 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: 1000580-27.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO CARDOSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000580-27.2019.8.11.0014. REQUERENTE: EDIO CARDOSO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. VISTO, Considerando o 

cumprimento da condenação imposta, conforme id 28071663. EXPEÇA-SE 

o respectivo alvará para levantamento da quantia depositada nestes 

autos, diretamente na conta indicada pelo promovente, no ID n. 28337304. 
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Intime-se pessoalmente a parte promovente sob o levantamento do 

respectivo alvará pelo seu causídico. Após, cumpridas todas as 

deliberações, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

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: 1000195-45.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000195-45.2020.8.11.0014. REQUERENTE: JOSE BATISTA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A 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 a anotação realizada em 

desfavor da parte requerente ocorreu em 07.02.2017, a não evidenciar 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-87.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS MOURA NETO (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000242-87.2018.8.11.0014. REQUERENTE: DANIEL MARTINS MOURA 

NETO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Trata-se de cumprimento de 

sentença intentado por DANIEL MARTINS DE MOURA NETO em face de 

VIVO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Infere-se dos 

autos que a parte executada, cumpriu a condenação imposta pagando a 

quantia de R$ 7.845,60 (sete mil oitocentos e quarente e cinco reais e 

sessenta centavos), com a juntada de comprovante no id 28068046. O 

exequente manifestou no id 28094257, informado que não concorda com o 

valor depositado nos autos pela empresa executada, argumentando que a 

mesma não incluiu em seu cálculo a multa de 10 %, proveniente do não 

cumprimento da sentença no prazo correto, e que o valor devido seria de 

R$ 9.128,02 ( Nove mil cento e vinte e oito reais e dois centavos). Pois 

bem. De início, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento da 

quantia já depositada nestes autos no valor de R$ 7.845,60 (sete mil 

oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), diretamente na 

conta indicada pelo exequente, no ID n. 28094257. Intime-se pessoalmente 

a parte promovente sob o levantamento do respectivo alvará pelo seu 

causídico. Por fim, INTIME-SE a empresa executada para manifestar 

acerca do petitório de id 28094257, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001029-82.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE FIGUEIREDO LAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOJEAN VARANDA LEITE SENA OAB - MT19782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1001029-82.2019.8.11.0014. AUTOR(A): REGIANE FIGUEIREDO LAGO 

REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A VISTO, Trata-se de 

ação de ação de obrigação de fazer com repetição do indébito c/c danos 

morais e pedido de tutela de evidência, ajuizada por Regianne Figueiredo 

Lago em desfavor de Universidade Norte do Paraná (Unopar), ambos já 

devidamente qualificados. Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. De elementar conhecimento que a tutela da evidência é 

mais uma das inovações introduzidas no ordenamento jurídico pátrio pelo 

novo Código Processual Civil, encontrando disciplina no art. 311, do 

mencionado codex. Da exegese do referido dispositivo legal, extrai-se que 

a tutela da evidência surgiu da necessidade de conferir maior efetividade 

e celeridade à prestação jurisdicional. Nesta hipótese, a parte postulante 

deve demonstrar, independentemente da urgência, a evidência do direito 

invocado, ou, ainda, as manobras protelatórias realizadas pela parte 

adversa com o intuito de posterga-lo. Com essas considerações, e após 

minuciosa análise do feito, verifica-se que o caso dos autos não comporta 

a concessão da tutela da evidência na forma vindicada. Isto porque, o 

direito invocado pela parte autora não é extreme de dúvidas, devendo ser 

oportunizado o contraditório à parte demandada para, somente então, 

evidenciar a veracidade dos fatos narrados na exordial. Destarte, no caso 

dos autos em que pese a documentação juntada pela autora, 

demonstrando todo histórico fático da não conclusão do curso, os 

mesmos não são suficientes para a concessão da tutela de evidência 

pugnada, vez que se torna necessário aguardar a contestação da 

faculdade requerida, para uma análise geral, tendo em vista que de plano 

não vislumbro uma alta probabilidade de existência de tal direito. Sendo 

assim, não há como, pelo menos neste momento processual, aferir a 

evidência do direito pleiteado pela parte requerente, motivo pelo qual 

INDEFIRO a tutela pleiteada. DEFIRO, por outro lado, a inversão do ônus da 

prova, haja vista a ação ser consubstanciada em relação de consumo. 

Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, caso assim ainda não tenha sido procedido. 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000203-90.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENY MARQUES SILVA SANTOS (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000203-90.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: THIAGO SOUZA BORGES 

EXECUTADO: JOSENY MARQUES SILVA SANTOS VISTO, Defiro o pedido 

do exequente de id 25863472. Destarte, não havendo qualquer causa que 

obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, 

na forma requerida, pelo período de 60 (sessenta) dias. Após o 

transcurso temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, 

promova os atos necessários ao regular processamento do feito, sob 

pena de extinção e arquivamento. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – 

MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010123-37.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DORES DE CAMPOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010123-37.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: MARIA DORES DE CAMPOS 

SANTOS EXECUTADO: VIVO S.A. VISTO, Intime-se a exequente VIVO 

S.A, pela derradeira vez, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

requerendo o que entender lhe seja de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil. 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: 1000027-77.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERREIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000027-77.2019.8.11.0014. REQUERENTE: VERA LUCIA FERREIRA 

AMORIM REQUERIDO: BANCO SAFRA VISTO, Certificada a 

tempestividade, RECEBO o recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. 

Considerando que no id 26399356, já houve a apresentação das 

contrarrazões ao recurso inominado interposto, ENCAMINHEM-SE os autos 

para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens. 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: 1000623-61.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA DE SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISUPLA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000623-61.2019.8.11.0014. REQUERENTE: JOAQUINA DE SOUSA 

GOMES REQUERIDO: ELISUPLA SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA. - 

EPP VISTO, Considerando o cumprimento da condenação imposta, 

conforme IDs n.º 27722624 e 27722626. EXPEÇA-SE o respectivo alvará 

para levantamento da quantia depositada nestes autos, diretamente na 

conta indicada pelo promovente, no ID n. 27746002. Intime-se 

pessoalmente a parte promovente sob o levantamento do respectivo 

alvará pela sua causídica. Após, cumpridas todas as deliberações, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 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: 8010027-85.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAELBI MARQUES GUSMAO (REQUERIDO)

WANDERLEY SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HELCIO FERREIRA GOMES (TESTEMUNHA)

GENERINO PINTO DA SILVA (TESTEMUNHA)

LUZIA SOBRINHO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010027-85.2017.8.11.0014. REQUERENTE: MARIA LUCIA BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: WANDERLEY SILVA DE SOUZA, ANAELBI MARQUES 

GUSMAO VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso, na 

forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95, bem como defiro o pedido de justiça 

gratuita. INTIME-SE a parte apelada para apresentação das contrarrazões, 

no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal 

do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010034-82.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010034-82.2014.8.11.0014. EXEQUENTE: RENATO RODRIGUES ALVES 

EXECUTADO: ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO , ANTONIO OLIVEIRA 

DO NASCIMENTO - ME VISTO, Intime-se o exequente, pela derradeira vez, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, apresente a planilha de cálculos 

atualizada, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Às providências. Cumpra-se. 

Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000115-18.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE ASSIS OLIVEIRA SEIBT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000115-18.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as 

partes para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 
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dias. POXORÉO, 9 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA 

LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-62.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000362-62.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:MARIA NEIDE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ELISA SENA 

MIRANDA POLO PASSIVO: EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - ME 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Poxoréo Data: 27/04/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT 

- CEP: 78800-000 . 9 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: 1000364-32.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUARA MARIANO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000364-32.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:LUARA 

MARIANO DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ELISA 

SENA MIRANDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 18/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . 9 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: 1000365-17.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES VIANA NETO (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. 1000365-17.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:JOAQUIM ALVES 

VIANA NETO 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: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 18/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . 9 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: 1000275-77.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUSA FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS, CONHECIDO COMO NEGUINHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000275-77.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: MARCELO SOUSA FREITAS 

EXECUTADO: DOUGLAS, CONHECIDO COMO NEGUINHO VISTO, No id 

22544291, o exequente pugnou pela suspensão do feito por 15 (quinze) 

dias, a fim de que durante esse período localize bens passíveis de 

penhora do executado. Destarte, não havendo qualquer causa que obsta 

o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, na 

forma requerida, pelo período de 15 (quinze) dias. Após o transcurso 

temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. 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: 1000207-93.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ORLINDA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000207-93.2019.8.11.0014. REQUERENTE: ORLINDA ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN VISTO, Considerando o efeito infringente que o 

embargante pretende ao opor embargos de declaração em face da 

sentença de id 24406804, DETERMINO seja a embargada intimada para, 

querendo, no prazo legal, manifestar sobre o aludido recurso, consoante 

disposição dos arts. 10 e 1.023, § 2º, do NCPC. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para análise e deliberação. 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: 1000366-02.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA SILVA MUNIZ 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. 1000366-02.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:FELIPE DA SILVA 

MUNIZ 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: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 18/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . 9 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000542-15.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETINA PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000542-15.2019.8.11.0014. REQUERENTE: DEUSDETINA PEREIRA DE 

CASTRO REQUERIDO: BANCO PAN VISTO, Certificada a tempestividade, 
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RECEBO o recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

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: 1000694-63.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROZIO JOSE DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000694-63.2019.8.11.0014. INTERESSADO: AMBROZIO JOSE DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. VISTO, Certificada a 

tempestividade, RECEBO o recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE a parte apelada para apresentação das contrarrazões, no 

prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Por fim, nos termos do petitório de id 27657431, OFICIE-SE a 

secretaria, ao banco Itaú BMG para que proceda o cancelamento do 

contrato n.º 51- 808011180, vez que houve a portabilidade do contrato 

para o banco mencionado. 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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000732-18.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. G. (EXEQUENTE)

M. F. S. (EXEQUENTE)

M. F. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. S. (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria na qualidade de advogado nomeado a parte 

exequente, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a petição de 

Id. 25197206.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000171-57.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR CALCIOLARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan OAB - MT8056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Intimo Vossa Senhoria na qualidade de advogado da parte autora para, em 

15 (quinze) dias, declarar expressamente a opção pela realização ou não 

de audiência de conciliação ou de mediação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-23.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DAIELE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000225-23.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:DAIELE ALVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO 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: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO Data: 07/05/2020 Hora: 12:15 , no endereço: FÓRUM 

DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 7 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: 1001093-35.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VENANCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/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))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, caso 

queira, impugnar a contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010715-29.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

KARLIANE DOS SANTOS DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALIENDES LHOPES (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do resultado da pesquisa 

Renajud (Id. 29995682).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-30.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

HELLIS KARINA MASCHIO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000231-30.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:HELLIS KARINA 

MASCHIO BARBOSA 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: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 07/05/2020 Hora: 12:45 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 9 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: 1000232-15.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

HELLIS KARINA MASCHIO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000232-15.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:HELLIS KARINA 

MASCHIO BARBOSA 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: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 07/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 9 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: 1000237-37.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ALEXANDRE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000237-37.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:MIGUEL 

ALEXANDRE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON DE 

SOUZA, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ POLO PASSIVO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO 

ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 07/05/2020 Hora: 13:15 , no 

endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 9 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000014-70.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNOLIA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS FERREIRA VILASBOA OAB - GO40676 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (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 as parte partes para audiência de Instrução e 

Julgamento redesignada para o dia 06/08/2020, às 15:00 Horas-MT. Vila 

Rica/MT, 9 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: 1000390-90.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000390-90.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

comparecer a perícia médica agendada para o dia 22 de abril de 2020 às 

14:00 horas-Brasília, no CAPS; endereço: Rua 12, nº 91, Bairro: Setor 

Norte, portando todos os exames e laudos que possuir. Vila Rica/MT, 9 de 

março de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA Gestor(a) 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: 1000729-15.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVAN PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000729-15.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

comparecer a perícia médica agendada para o dia 23 de abril de 2020 às 

14:00 horas-Brasília, no CAPS; endereço: Rua 12, nº 91, Bairro: Setor 

Norte, portando todos os exames e laudos que possuir. Vila Rica/MT, 9 de 

março de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA Gestor(a) 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: 1000315-51.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (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 as partes para a audiência de Instrução e 

Julgamento redesignada para o dia 22/07/2020 às 14:00 Horas-MT. Vila 

Rica/MT, 9 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000412-17.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE NUNES RATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA DESPACHO Processo: 1000412-17.2019.8.11.0049. AUTOR(A): 

JOSUE NUNES RATO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. Haja vista a necessidade de readequação de pauta, em face 

de se encontrar respondendo cumulativamente pela Terceira Vara Criminal 

de Porto Alegre do Norte, redesigno audiência apontada id retro, para o dia 

25 de maio de 2020, às 14hs15mim (horário de MT). Intimem-se as partes. 
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Às providências. , 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000825-30.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. B. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. S. (REQUERIDO)

I. S. S. (REQUERIDO)

C. D. S. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL 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 designar Audiência de 

Conciliação para o dia 22 de abril de 2020 , às 8:30 horas (MT), devendo a 

patrona da requerente tomar ciência da oralidade. VILA RICA, 9 de março 

de 2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - 

MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000726-60.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA 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 22 de 

abril de 2020 , às 8:45 horas (MT), devendo a patrona da requerente tomar 

ciência da oralidade. VILA RICA, 9 de março de 2020. MARIA DA GLORIA 

FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL 

SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 

35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001073-93.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL 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 designar Audiência de 

Conciliação para o dia 22 de abril de 2020 , às 9 horas (MT), devendo a 

patrona da requerente tomar ciência da oralidade. VILA RICA, 9 de março 

de 2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - 

MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000824-45.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. D. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. P. D. S. (REQUERIDO)

B. B. S. (REQUERIDO)

A. S. S. (REQUERIDO)

S. S. S. (REQUERIDO)

S. A. S. D. P. E. P. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL 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 designar Audiência de 

Conciliação para o dia 22 de abril de 2020 , às 9:15 horas (MT), devendo a 

patrona da requerente tomar ciência da oralidade. VILA RICA, 9 de março 

de 2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - 

MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001075-63.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. B. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA 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 22 de 

abril de 2020 , às 9:30 horas (MT), devendo a patrona da requerente tomar 

ciência da oralidade. VILA RICA, 9 de março de 2020. MARIA DA GLORIA 

FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL 

SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 

35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001059-12.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

M. Z. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA 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 22 de 

abril de 2020 , às 10:15 horas (MT), devendo a patrona da requerente 

tomar ciência da oralidade. VILA RICA, 9 de março de 2020. MARIA DA 

GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 
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PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - 

TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000413-02.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA GUEDIS DOS SANTOS OAB - PA26440 (ADVOGADO(A))

ANDRE LEOZIR SIQUEIRA OAB - PA25418 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA ECONOMIZE LTDA - ME (REQUERIDO)

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL 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 designar Audiência de 

Conciliação para o dia 24 de abril de 2020 , às 8:45 horas (MT), devendo 

os patronos da requerente tomar ciência da oralidade. VILA RICA, 9 de 

março de 2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-93.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. P. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA AVENIDA 

PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 

CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO IVAN LUCIO AMARANTE 

PROCESSO n. 1001073-93.2019.8.11.0049 Valor da causa: R$ 30.450,38 

ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: JOAO MAGALHAES DE SOUSA Endereço: 

RUA DAS PALMEIRAS, 293, CIDADE JARDIM, VILA RICA - MT - CEP: 

78645-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, 1374, - DE 612 A 1510 - LADO PAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01310-100 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO PAN A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas, bem como a sua intimação para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado Especial Data: 

22/04/2020 Hora: 09:00 horas (MT), a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

VILA RICA, 9 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.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000242-53.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000242-53.2020.8.11.0035. AUTOR(A): 

WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE 

(AUXILIO-DOENÇA por ACIDENTE DE TRABALHO C/C COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA), ajuizada por WILKSON RODRIGUES DE SOUZA 

NOGUEIRA, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL RECEBO a inicial, 

eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Diante dos documentos 

apresentados nos autos e da natureza da demanda, DEFIRO A 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA, na forma do artigo 98 do Código Processo 

Civil, sem prejuízo de revogação ou modificação posterior, caso seja 

constatada a sua capacidade financeira. III– DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, 

a Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de audiência de 

conciliação nos processos em que forem partes o INSS e demais 

autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática, sobre a 

qual é vedada a formalização de acordo antes da completa instrução do 

feito. Sendo assim, DEIXO DE DESIGNAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO, pois o expediente conciliatório traria morosidade ao rito, 

atentando contra os princípios da celeridade e da economia processual. IV 

– DO PEDIDO LIMINAR. Dispõe o art. 300 do CPC que o juiz poderá, 

estando presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conceder a 

tutela antecipada em favor da parte que a requerer a fim de evitar dano 

irreparável ou de difícil reparação em seu desfavor. Para a concessão da 

tutela antecipada a doutrina aponta como pressupostos genéricos, 
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indispensáveis a quaisquer de suas espécies, a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise 

perfunctória, própria desta fase processual, não se vislumbra, com a 

necessária nitidez, a presença dos requisitos que autorizam a concessão 

da medida pleiteada na exordial. O auxílio-doença é um benefício 

concedido ao segurado quando, acometido de doença ou acidente, que 

resultem incapacidade temporária para o trabalho que habitualmente 

exercia. No caso, extrai-se da documentação acostada que o requerente 

sofreu acidente de trabalho e que recebeu o benefício previdenciário de 

auxílio-doença por períodos intercalados. Todavia, as provas inicialmente 

colacionadas não são suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito invocado, ou seja, o real impedimento para o exercício das 

atividades laborativas habituais, sendo indeclinável a dilação probatória 

para apuração dos fatos. Outrossim, nota-se que o pedido de urgência, 

por versar sobre prestação pecuniária, atinge contornos de 

irreversibilidade, contrariando o disposto no § 3º, do artigo 300, do Código 

de Processo Civil. Assim, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência antecipatória pleiteada na presente ação, sem 

prejuízo de sua reanálise após a produção da prova pericial. V. DA 

PERÍCIA Por se tratar de concessão de benefício de auxílio-doença por 

acidente de trabalho e/ou concessão de auxílio-acidente com pedido de 

tutela antecipada, verifico que a demanda exige a realização de perícia 

médica. Assim, NOMEIO perito o Dr. Diógenes Garrio Carvalho-CRM/MT 

4142, que servirá independentemente de compromisso, cujos possíveis 

honorários correrão por conta do Estado no valor de R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), valores estes que serão reajustados anualmente, o mês 

de janeiro, pela variação do IPCA-E nos termos do art. 02, §5º da 

Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas 

da perícia ser agregada ao final à parte sucumbente. O perito deverá 

informar a este juízo e às partes, com antecedência, a data e o local de 

realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. INTIMEM-SE as 

partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem 

assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme art. 465, 

§1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias, contados da data da perícia. Apresentado o 

laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), 

conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF. Além dos quesitos a 

serem formulados pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser 

respondido pelo médico: a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato 

da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da 

p e r í c i a  ( c o m  C I D ) .  c )  C a u s a  p r o v á v e l  d a ( s ) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao 

exame pericial ou à audiência de instrução e julgamento acarretará a 

extinção do processo por abandono. Com a juntada do laudo, e havendo 

requerimento da parte, tornem-me conclusos para reanálise do pedido de 

tutela de urgência. VI – DA CONTESTAÇÃO Cite-se a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta dias) - (CPC, art. 335, inc. III 

c/c 231 c/c 183, §1º), devendo ser cientificado de que, não respondendo 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inc. II). Apresentada contestação ou decorrido o prazo "in albis", 

INTIME-SE a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000066-74.2020.8.11.0035

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:

ANDRE FREITAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000066-74.2020.8.11.0035. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ANDRE FREITAS 

DA SILVA Vistos, etc. 1. Analisando detidamente os autos, vejo que não 

há comprovação de que a notificação extrajudicial foi entregue no 

endereço da parte requerida, e como se sabe, em ações dessa natureza, 

a constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação 

de busca e apreensão, conforme preconiza o artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69. 2. Além disso, inexiste sequer a notificação da 

mora via edital de protesto. 3. Sobre o tema o TJMT tem entendido, “in 

verbis”: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO DA MORA - ENDEREÇO CONSTANTE CONTRATO – 

CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA – DEVOLVIDA POR MOTIVO DE 

MUDANÇA – AUSÊNCIA DE PROTESTO POR EDITAL – MORA NÃO 

COMPROVADA – VÍCIO NÃO SANADO OPORTUNAMENTE - INICIAL 

INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. A constituição da mora é requisito essencial para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2º, §2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é imprescindível que a 

notificação, expedida para este fim, seja entregue no endereço do 

devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente pelo 

destinatário. [...] (Ap 54389/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, 

Publicado no DJE 21/06/2017)”. 4. Posto isso, INTIME-SE a parte autora 

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

EMENDE a exordial, a fim de COMPROVAR a mora da parte devedora, nos 

termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. 5. Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se. Às providências. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-66.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

EILIOMAR FRANCISCA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN OAB - MT27578/O 

(ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LUADI COMERCIO ELETRONICO LTDA - EPP (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000267-66.2020.8.11.0035 POLO ATIVO:EILIOMAR 

FRANCISCA BUENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANI 

BIANCHI, ROBSON CAITANO RAFAGNIN, ELLEN CAROLINE ALVES 

RAMALHO RAFAGNIN POLO PASSIVO: LUADI COMERCIO ELETRONICO 

LTDA - EPP e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de Audiências de CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

12:00 , no endereço: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - 

MT - CEP: 78770-000 . 9 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000245-31.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOS SANTOS MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000245-31.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. REQUERIDO: EDSON DOS 

SANTOS MATTOS INTIME-SE a parte autora, via DJE, para que recolha as 

custa e taxas judiciais. Após, retornem os autos conclusos para 

apreciação do pedido liminar. ALTO TAQUARI, 9 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: 1000255-75.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ANDREIA EBLING 02520712120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA APARECIDA CARDOSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000255-75.2020.8.11.0092 POLO ATIVO:TATIANA 

ANDREIA EBLING 02520712120 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL POLO PASSIVO: TANIA APARECIDA 

CARDOSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Juizado Especial Data: 28/04/2020 Hora: 13:30 , 

no endereço: Rua Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, 

ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 . 9 de março de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010128-87.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO EVANGELISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

JOAO GILBERTO GIROTTO MACHADO OAB - SP103006 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010128-87.2014.8.11.0092. EXEQUENTE: MARIO GOMES EXECUTADO: 

IVO EVANGELISTA DOS SANTOS Intime-se o autor para manifestar-se 

sobre o resultado da busca. ALTO TAQUARI, 9 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-10.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GARBUGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DOS SANTOS OAB - MT13668 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO REZENDE RANGEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RENATO ALVES TITO OAB - MG86872 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010008-10.2015.8.11.0092. REQUERENTE: FABRICIO GARBUGIO 

REQUERIDO: LUCIANO REZENDE RANGEL Intime-se o exequente para 

manifestar-se sobre a impugnação do cálculo apresentada pelo 

executado. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010027-45.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CALZIDIO MANOEL DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NUCINEIDE DE JESUS MENCKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010027-45.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: CALZIDIO MANOEL DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: NUCINEIDE DE JESUS MENCKE Em atendimento ao 

pedido, foi realizada busca junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD no 

intuito de localizar o endereço do executado, conforme extrato em anexo. 

Assim, intime-se a parte executada no endereço Rua Lidio Slavieiro nº 39, 

Centro, Alto Taquari-MT para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, sob pena de penhora, ADVERTINDO-0 que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido. ALTO 

TAQUARI, 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-87.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Adriana Alves Conceição (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000207-87.2018.8.11.0092. REQUERENTE: DULCE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ADRIANA ALVES CONCEIÇÃO Chamo o feito à 

ordem. Diante da justificativa apresentada pela requerente na I.D 

22686747, torno sem efeito a sentença de I.D 24148647 e 

consequentemente a condenação ao pagamento das custas judiciais e 

multas nela aplicada. Assim, remetam-se os presentes autos à 

conciliadora para nova designação de audiência. ALTO TAQUARI, 9 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000159-94.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:
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GISLAINE ANDREIA CERANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000159-94.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Constatada a intempestividade 

dos embargos à execução, impõe-se sua rejeição liminarmente, nos 

termos do artigo 918, I, do CPC. Homologo o valor exequendo. Determino o 

cadastramento da RPV por meio do Sistema SRP, nos termos do 

Provimento 6/2020-CM. ALTO TAQUARI, 9 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010037-26.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PERUCHI ELETRO - COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCYNEIDE SOUZA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010037-26.2016.8.11.0092. EXEQUENTE: PERUCHI ELETRO - COM DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME EXECUTADO: JOCYNEIDE 

SOUZA CARDOSO Defiro o pedido de I.D 26164594. Expeça-se mandado 

de penhora e avaliação dos bens móveis penhoráveis que bastem à 

garantia da execução. Não sendo nada encontrado, intime-se o 

executado, para no prazo de 10 dias indicarem onde poderão ser 

localizados os bens passíveis de penhora. ALTO TAQUARI, 9 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010003-51.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BATISTA DE NOVAES DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO P. DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010003-51.2016.8.11.0092. EXEQUENTE: MARIA BATISTA DE NOVAES 

DINIZ EXECUTADO: IVANILDO P. DA SILVA Diante das respostas juntadas 

pelas instituições bancárias, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. ALTO 

TAQUARI, 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-64.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LORI KREBS EICKHOFF - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Gleice Pedro Venâncio (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000215-64.2018.8.11.0092. REQUERENTE: LORI KREBS EICKHOFF - ME 

REQUERIDO: GLEICE PEDRO VENÂNCIO Diante da justificativa apresentada 

pela parte autora na I.D 26514506, torno sem efeito a sentença de I.D 

26514506 e por consequência, deixo de condenar a mesma no pagamento 

de multa e custas processuais. Assim, remetam-se os autos à 

conciliadora para nova designação de audiência. ALTO TAQUARI, 9 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000117-16.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DIONI TERESINHA HECK - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Nathleen Soardi dos Santos (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000117-16.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: DIONI TERESINHA HECK - ME 

EXECUTADO: NATHLEEN SOARDI DOS SANTOS Diante da certidão de I.D 

26344552, intime-se a executada por mandado sobre a intenção da 

exequente de adjudicar os bens penhorados, atentando-se ao mesmo 

endereço existente na carta expedida na I.D 25127651, uma vez que é o 

mesmo indicado no mandado de citação e de penhora já cumpridos 

positivamente nestes autos, conforme I.D 13240778 e 19360309. ALTO 

TAQUARI, 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000024-53.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SILVA CAMPOS GONCALVES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DOS SANTOS NERY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000024-53.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: VINICIUS SILVA CAMPOS 

GONCALVES LIMA EXECUTADO: RICARDO DOS SANTOS NERY Em 

atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema RENAJUD no intuito de localizar endereço da parte executada, 

conforme extrato em anexo. Assim, expeça-se carta de intimação do 

executado no endereço localizado à RUA TRES QD.02 LT.21, N° , , BELA 

VISTA - SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO, CEP: 75840-000, conforme 

extrato anexo. ALTO TAQUARI, 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000069-23.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000069-23.2018.8.11.0092. REQUERENTE: EDINALVA DE SOUZA 

ARAUJO REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI Intime-se as partes 

do retorno dos autos para, querendo, requerer o que de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Diante da inércia, certifique-se o decurso do prazo e 

arquive-se os autos com as anotações e baixas necessárias ALTO 

TAQUARI, 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-97.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GARCIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES OAB - MT0014255A 

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

CLEIDIANE SOUZA GORGEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010041-97.2015.8.11.0092. REQUERENTE: GARCIA MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME REQUERIDO: CLEIDIANE SOUZA 

GORGEM No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o 

regular andamento ao feito, mesmo devidamente intimado, mantendo-se 

inerte até a presente data. Ademais, observa-se, ainda, que o presente 

feito encontra-se sem manifestação desta, com considerável lapso 

temporal, fato este que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento 

da presente ação. Neste sentido, demonstrada atitude que revela 

desinteresse na demanda, caracterizando o abandono do processo, a 

extinção do feito é medida imperiosa. Diante do exposto, Julgo Extinto o 

presente processo, Sem Resolução do Mérito, nos termos do art. 485, III, 

do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Desnecessária a 

intimação do requerido ante sua revelia. P.I. ALTO TAQUARI, 9 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010053-43.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE CARVALHO ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ OAB - SP106675 (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010053-43.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: ALESSANDRO DE CARVALHO 

ROSA EXECUTADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, TIM 

CELULAR S.A. Foi determinada a intimação pessoal do autor para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento no feito. 

Expedida intimação, esta retornou sem lograr êxito. É o relatório. Decido. 

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, diligenciando para informar seu novo endereço, 

mantendo-se inerte até a presente data. Ademais, observa-se, ainda, que 

o presente feito encontra-se sem manifestação desta, com considerável 

lapso temporal, fato este que caracteriza demasiada desídia no 

prosseguimento da presente ação. Neste sentido, demonstrada atitude 

que revela desinteresse na demanda, caracterizando o abandono do 

processo, a extinção do feito é medida imperiosa. Diante do exposto, Julgo 

Extinto o presente processo, Sem Resolução do Mérito, nos termos do art. 

485, III, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Desnecessária 

a intimação do requerido ante sua revelia. P.I. ALTO TAQUARI, 9 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

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

Processo Número: 1001007-49.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT8310/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu patrono, para que informe o 

atual endereço do requerido, a fim de possibilitar a designação de 

audiência de conciliação.

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

Processo Número: 1000314-65.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA GONSALVES LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENISMAR LAZARO DA SILVA (REU)

 

Intimação da audiência de conciliação designada para o dia 03/04/2020 às 

15h40min.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000504-28.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. G. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA OAB - MT25244/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes acerca da audiência de conciliação designada para o 

dia 03/04/2020 às 17 horas.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000961-60.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

O. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. O. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes acerca da audiência de conciliação designada para o 

dia 08/04/2020 às 15 horas.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000361-94.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA NOBRE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAMBARA MARQUES OAB - SP297440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA BENEDITA RIBEIRO (REQUERIDO)

JOAO MARCELO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000361-94.2019.8.11.0052 REQUERENTE: ANTONIO BARBOSA NOBRE 

JUNIOR REQUERIDO: OLINDA BENEDITA RIBEIRO, JOAO MARCELO DA 

SILVA Visto e bem examinado Trato de CARTA PRECATÓRIA/DEPRECATA 

oriunda da Comarca de Ourinhos para a penhora, avaliação de imóvel, 

cientificação dos devedores/executados e depósito, contudo não 

localizados pelo OJA nas Comarcas de Rio Branco e Araputanga. O OJA 

da Comarca de Rio Branco já havia certificado que “mister se faz que a 

parte providencie um profissional da área topográfica para localização do 

referido imóvel ou que informe através de mapas sua localização”. 

Contudo, limitou-se em informar que “desconhece a efetiva locação da 

propriedade penhorada, mas necessita que seja a mesma localizada, em 

benefício da satisfação do crédito”, assim como requereu que “seja 

autorizada nova diligência para a localização da propriedade, 
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autorizando-se no mandado que o Oficial de Justiça se valha de auxílio da 

Polícia Ambiental, ou de outro órgão público competente, até mesmo do 

INCRA, para a localização da propriedade a ser penhorada”. Isso posto e 

considerando que cabe à parte credora/exequente a atribuição de 

diligenciar e indicar as informações necessárias para o cumprimento da 

deprecata na Comarca de Araputanga, entre as quais a exata localização 

do imóvel indicado e devedores/executados a serem cientificados na 

competência do Juízo, DETERMINO que intime o(a) autor(a) na pessoa 

do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, para que o faça no 

prazo de 20 (vinte) dias. Transcorrido in albis, devolva à origem com as 

homenagens, cautelas e baixas. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 17 de fevereiro de 2020 - 23:01:17. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000127-23.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEIXOTO DA SILVA 61694142272 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que efetue o recolhimento 

das custas de distribuição da carta precatória, bem como da diligência do 

oficial de justiça, ficando advertida que a inércia por prazo superior a 30 

dias acarretará a devolução da missiva sem cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001060-30.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

JUNIOR CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001060-30.2019.8.11.0038 REQUERENTE: JUNIOR CESAR DA SILVA, 

JEAN CARLOS DA SILVA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – NCPC, art. 719 e ss. - 

HOMOLOGAÇÃO DE AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL – NCPC, art. 

725, VIII -, tendo como INTERESSADOS JÚNIOR CÉSAR DA SILVA e JEAN 

CARLOS DA SILVA, em que, entre outros, requerem a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita e a homologação de acordo 

extrajudicial firmado junto ao Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 

Católica Rainha da Paz – FCARP. Juntou documentos. É o relato do 

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. In 

limine, demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte 

não estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, 

diante da insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que 

consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, 

ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – 

NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade da alegação da 

pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob 

pena de revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade 

de pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de 

comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, 

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A petição 

inicial aparenta preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 319 e ss. 

-, não verifico, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido – 

NCPC, art. 332 e ss. - e a parte autora/requerente pugna por questão 

expressa no NCPC, art. 719 e ss., razão pela qual DETERMINO o regular 

processamento da ação. A Fazenda Pública somente será ouvida nos 

casos em que tiver interesse não sendo essa a hipótese – NCPC, art. 722. 

As partes/interessados compareceram ao Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade Católica Rainha da Paz – FCARP e firmaram acordo no sentido 

de que Jean Carlos da Silva se mudaria do Sítio Sonho Azul, 

Assentamento Florestan Fernandes, no dia 28/10/2019, deixaria o gado 

bovino no local e, em contraprestação, Júnior Cesar da Silva pagará a 

quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) àquele, quem não mais adentrará 

no imóvel, assim como libera o interessado Júnior César da Silva de 

qualquer obrigação trabalhista, posto que jamais fora seu empregado, 

porque o sítio foi cedido para o seu falecido irmão em decorrência da 

necessidade de apoio e grave doença que enfrentava. No que se refere 

aos demais termos avençados, ausente fato que impeça a sua 

homologação por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Isso posto e considerando que em havendo transação/acordo o 

exame do magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os 

quais, se houve a efetiva transação, os transatores/partes são titulares 

do direito que dispõem, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, 

III, “b”. Condeno a parte autora/requerente no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa 

e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo 

de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma 

vez que trato de procedimento de jurisdição voluntária, não ocorreu a 

atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a citação de 

parte adversa, devendo este ocorrer da forma pactuada. Após o trânsito 

em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, 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. Do contrário, na ausência do cumprimento, após 

solicitação do interessado, prossiga com a execução/cumprimento na 

forma disposta pela legislação processual – NCPC, art. 513 e ss.. 

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, 18 de fevereiro de 2020 - 07:35:01. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000757-16.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. M. M. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT11406-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. M. M. (REU)

W. B. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000757-16.2019.8.11.0038 AUTOR(A): IZABELLA COSTA MARQUES 

MIRANDA TORRECILHA REU: GABRIELLA COSTA MARQUES MIRANDA, 

WILTON BATISTA MIRANDA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA e de 

EVIDÊNCIA – NCPC, art. 300 e ss. -, ajuizada por IZABELLA COSTA 

MARQUES MIRANDA TORRECILHA em desfavor de GABRIELLA COSTA 

MARQUES MIRANDA e WILTON BATISTA MIRANDA, a qual fora distribuída 

em 27/9/2019 e objetiva a servidão de passagem – confessória. No dia 

16/10/2019, foi proferida decisão por magistrada em substituição legal, a 

qual deferiu a liminar a fim de determinar que os requeridos se abstenham 

de embaraçar, de qualquer forma, o acesso da parte autora e de seus 

pertences à sua propriedade. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, na qual impugnou o valor da causa por entender que o valor 
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atribuído de R$ 500,00 (quinhentos reais) não atende o disposto no NCPC, 

art. 292, sustentando ainda que há uma outra ação manejada pela autora, 

processo n. 1648-59.2016.811.0038 (69542), com a mesma finalidade, em 

que o valor da causa é de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), assim 

como requereu a condenação da parte autora em litigância de má-fé. 

Impugnou a autora, quem alegou que processo mencionado pela requerida 

é, na verdade, um processo de reintegração de posse, em que existem 

muitas outras partes envolvidas, bem como se discute parte de área, o 

que certamente eleva o valor da causa, não sendo o que se discute nos 

presentes autos – direito de passagem. É o relato do 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. In limine, quanto à 

impugnação ao valor da causa, apresentada pela parte requerida como 

preliminar de contestação – art. 293 do NCPC –, verifico que trato de ação 

de conhecimento declaratória – confessória - em que o valor da causa 

deve ser correspondente ao do benefício econômico pretendido, que na 

hipótese aparenta ser a declaração/existência da servidão de passagem, 

ou seja, o equivalente ao valor dessa servidão, importe o qual não fora 

esclarecido por quaisquer das partes. Há quem também entenda que 

nessas ações em que ausente a indicação no NCPC, art. 292, não haveria 

óbice em atribuir ao valor da causa o de alçada, quando impossível estimar 

desde logo o proveito econômico buscado, hipótese em que não se 

utilizaria o valor do bem objeto da ação de declaração/reconhecimento da 

servidão de passagem, porque não se estaria a discutir o seu domínio. 

Nesses termos: “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÕES. AÇÃO DE SERVIDÃO DE 

PASSAGEM C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. FIXADO VALOR DE ALÇADA. 

SERVIDÃO DE TRÂNSITO APARENTE. PRESERVAÇÃO DA SERVIDÃO. 

ÚNICA PASSAGEM DO AUTOR ENTRE A VIA PÚBLICA E SUA CASA. 

MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADA EM LIMINAR. MANTIDA. 

SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. Impugnação ao valor da causa. 

Acolhida. Não havendo hipótese elencada no art. 292, do CPC para valor a 

ser atribuído a presente ação, deve ser fixado o valor de alçada, pois se 

refere a valor mínimo estipulado pelo Poder Judiciário para a distribuição 

das ações que não tenham valor fixo. Mérito. Na servidão de trânsito, o 

dono do terreno serviente não poderá embaraçar de modo algum o 

exercício legítimo da servidão, assegurando-se ao usuário, inclusive a 

proteção possessória. Caso. Uma vez demonstrada a utilização da 

servidão de trânsito pelo autor, bem como o descuido pelo réu que ao 

lavrar seu terreno acaba jogando terra na servidão, inviabilizando a 

passagem, deve ser mantida a sentença de primeiro grau que condenou o 

réu a preservar a via. Multa fixada na liminar. A multa fixada para o caso 

de descumprimento da liminar deferida encontra amparo nos arts. 497 e 

537, ambos do CPC/15, mostrando-se moderada e compatível com as 

determinações exaradas, bem como adequada às condições econômicas 

da parte ré, devendo ser mantido o valor fixado, pois não há que se falar 

em quantia exorbitante. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. 

UNÂNIME”.(TJRS, Apelação Cível, Nº 70082891524, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em: 19-12-2019) A previsão do valor de avaliação da área ou do bem 

objeto do pedido é utilizada para a ação de divisão, de demarcação e de 

reivindicação – NCPC, art. 292, IV – e o valor do ato na ação que tiver por 

objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, 

a resilição ou a rescisão de ato jurídico – NCPC, art. 292, II. Isso posto e 

porque não há elementos suficientes que permitam ao magistrado 

alterar/modificar o valor dado à causa, ainda que de ofício – NCPC, art. 

292, § 3º -, assim como não se mostrar adequado a utilização do valor do 

imóvel – domínio – nessa ação confessória, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA e mantenho o valor de alçada. Entretanto, verifico que 

a ação indicada, processo n. 1648-59.2016.811.0038 (69542), a qual fora 

distribuída em 27/7/2016, possui a mesma causa de pedir – divergência 

entre as partes sobre a servidão de passagem -, mas o pedido dessa 

distribuída primeiro, por ser mais amplo, abrange o da distribuída no PJe em 

epígrafe, cuja parte requerida também se repete parcialmente. A legislação 

processual civil esclarece que “ Dá-se a continência entre 2 (duas) ou 

mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de 

pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais” - 

NCPC, art. 56. A ação em epígrafe está contida no processo n. 

1648-59.2016.811.0038 (69542), o qual fora distribuído em 27/7/2016, 

portanto mais antigo, visto que possuem a mesma causa de pedir e o 

pedido da primeira, por ser mais amplo, abrange o da causa em epígrafe, 

tendo identidade quanto às partes. A efetividade da servidão pode ocorrer 

através, entre outras, das ações confessória, negatória, possessória, 

usucapião, embargos de terceiro etc., a depender do objetivo, sendo 

aquela utilizada para reconhecer a existência do direito real de servidão. A 

finalidade precípua da ação confessória, que tem natureza petitória, é a 

declaração do direito ao uso de servidão, hipótese em que, julgado 

procedente o pedido, o requerido é obrigado a deixar livre o uso e gozo da 

servidão, na forma em que foi constituída. Nos termos do entendimento 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal, Enunciado n. 415 da sua Súmula, 

a servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo 

pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo 

direito à proteção possessória. Na ação em curso perante do sistema 

Apolo, a parte requerente, entre outros, pleiteou que seja concedida 

servidão de passagem por entre a propriedade dos réus, possibilitando 

acesso ao imóvel da autora, para fins de se atingir à via pública na 

estrada MT 125 ARAPUTANGA/RESERVA DO CABAÇAL e fora decidido 

nos seguintes termos: “Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE AÇÃO 

POSSESSÓRIA – PROCEDIMENTO ESPECIAL, NCPC, art. 554 e ss. – com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – NCPC, arts. 

300 e ss. –, ajuizada por IZABELLA COSTA MARQUES MIRANDA 

TORRECILHA, em face de WILTON BATISTA MIRANDA, MARLY MARQUES 

MIRANDA, GABRIELLA COSTA MARQUES MIRANDA, LUIZ MARQUES 

AMBROSIO NETO e JULIANO DA COSTA MARQUES MIRANDA, em que 

requer a concessão da assistência judiciária gratuita e, entre outros, in 

limine e inaudita altera parte, que seja concedida servidão de passagem 

por entre a propriedade dos réus, possibilitando acesso ao imóvel da 

autora, para fins de se atingir à via pública, na estrada MT 125 

ARAPUTANGA/RESERVA DO CABAÇAL, bem como a manutenção de 

posse da autora no imóvel, alegando que os requeridos adentraram em 

sua propriedade, utilizando suas pastagens para engorda/criação de 

animais, bem como utilizam a sede, o curral, e ainda deixam materiais e 

maquinários, sem autorização da autora, e, em detrimento aos seus 

interesses no uso de sua propriedade. Indeferido o pedido de gratuidade, 

fora determinada a intimação da parte autora para que providenciasse o 

recolhimento das taxas, custas e despesas processuais no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimada, a 

autora juntou comprovante de recolhimento, contudo em valor insuficiente, 

razão pela qual fora intimada novamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

efetuar o recolhimento das custas processuais, conforme cálculo da 

contadoria judicial. Após regularizado o pagamento das custas 

processuais, vieram os autos conclusos para decidir em prosseguimento. 

É o relato do 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. A petição inicial aparenta preencher os requisitos essenciais – 

NCPC, art. 319 e ss. - e não verifico, por ora, ser o caso de improcedência 

liminar do pedido – NCPC, art. 332 e ss. -, razão pela qual recebo a petição 

inicial com seus documentos. A parte autora/requerente pugna pela 

concessão de servidão de passagem entre a propriedade dos réus e a 

manutenção na posse de sua propriedade, a qual alega ter sido turbada. 

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 parte autora requer a 

concessão da tutela antecipada in limine e inaudita altera parte, para que 

seja concedida servidão de passagem por entre a propriedade dos réus, 

possibilitando acesso ao imóvel da autora, para fins de se atingir à via 

pública, na estrada MT 125 ARAPUTANGA/RESERVA DO CABAÇAL, bem 

como a manutenção de posse da autora no imóvel, alegando que os 
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requeridos adentraram em sua propriedade, utilizando suas pastagens 

para engorda/criação de animais, bem como utilizam a sede, o curral, e 

ainda deixam materiais e maquinários, sem autorização da autora, e, em 

detrimento aos seus interesses no uso de sua propriedade. A servidão é 

um direito real que se constitui para proporcionar utilidade ao prédio 

dominante e agrava o prédio serviente. Para se constituir uma servidão é 

necessária declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e 

subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis – CC, art. 1.378. 

A servidão de passagem ou trânsito não constante no título, mas existente 

de forma permanente, é considerada um tipo de servidão aparente, nos 

termos do Enunciado n. 415 da Súmula do STF: “Servidão de trânsito não 

titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras 

realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção 

possessória”. Afirma a autora que, a servidão está caracterizada pela 

necessidade ou utilidade em garantir o acesso à propriedade, conforme a 

utilização econômica da propriedade, bem como se tornou aparente pelo 

caminho em si mesmo e pela utilização por muitos anos. Logo, 

considerando que a autora vem utilizando o acesso há bastante tempo, o 

trancamento das porteiras representa embaraço ao uso da servidão. Em 

sede de inicial a autora juntou imagens de satélite que demonstram a 

localização de sua propriedade e a única via de acesso, bem como 

fotografia da porteira que dá acesso à passagem, a qual se encontra 

trancada. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito – fumus boni iuris - está configurada porque demonstrou a 

presença da servidão de trânsito não titulada, a qual justifica o direito à 

proteção possessória dessa, ou seja, o fato de não haver registro da 

servidão de passagem não inviabiliza a ação possessória, porque 

aparentemente ocorria de forma consensual. O possuidor tem direito a ser 

mantido na posse em caso de turbação, restituído ou reintegrado em caso 

de esbulho – CC art. 1.210 e art. 560 do NCPC – para isso deverá provar a 

posse a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou 

do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração – NCPC, art. 

561. Nos termos do NCPC, art. 562: “Estando a petição inicial devidamente 

instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar 

de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o 

autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer 

à audiência que for designada”. Alega a autora que é proprietária e 

possuidora do imóvel rural “Estância Bella”, e juntou contrato de compra e 

venda do imóvel. Aduz que ainda detem a posse do imóvel, mas que os 

requeridos turbaram sua posse a medida que se utilizaram de parte de seu 

pasto, bem como da sede, do curral, e ainda deixam materiais e 

maquinários, sem autorização da autora. Relata que notificou os 

requeridos em 7/6/2016, nesta notificação, frisou-se a data da última 

turbação, ou seja, em 3/7/2016, juntou comprovante de notificação via 

carta com aviso de recebimento – AR. O periculum in mora igualmente, 

uma vez que mesmo nos dias de hoje a dificuldade de acesso 

aparentemente permanece e foi manifestada/informada nos autos do 

processo PJe n. 1000757-16.2019.8.11.0038, em que o trancamento do 

caminho em decorrência de rusgas entre as partes ainda existe. Assim 

sendo, subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela 

provisória de urgência liminar, pela suficiência das provas apresentadas 

até o momento e, consequentemente, resultados negativos que podem 

advir, 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. Com 

essas razões e porque presentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., 

DEFIRO/CONCEDO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA para DETERMINAR a MANUTENÇÃO DE POSSE IMEDIATA do 

imóvel descrito na inicial – imóvel rural “Estância Bella”, localizado na Zona 

Rural, em Reserva do Cabaçal-MT, objeto da matrícula de registro 

imobiliário n. 290, lote 165 da quadra A-AC; matrícula 291, lote 166, da 

quadra A-AC; matrícula 299, lote 167, da quadra A-AC; matrícula 292, lote 

168, da quadra A-AC; matrícula 298, lote 169, da quadra A-AC; matrícula 

293, lote 170-171-172, da quadra A-AC; matrícula 297, lote 173, da quadra 

A-AC; matrícula 296, lote 174, da quadra A-AC do Cartório de Registro de 

Imóveis de Araputanga-MT – em favor da parte requerente IZABELLA 

COSTA MARQUES MIRANDA TORRECILHA e em desfavor dos requeridos, 

bem como DETERMINAR que os requeridos se abstenham de impedir a 

passagem da autora por entre as propriedades, possibilitando acesso do 

imóvel da autora à via pública na estrada MT 125 

ARAPUTANGA/RESERVA DO CABAÇAL, devendo fornecer eventuais 

cópias de chaves das correntes e/ou cadeados existentes no caminho da 

servidão de passagem/trânsito ou adotar medidas que não obstem a 

passagem da parte autora/requerente, fazendo-o no prazo de 5 (cinco) 

dias corridos, sob pena de astreinte/multa cominatória diária que fixo em 

R$. 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento, 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”. Ademais, considerando que a 

legislação processual atual dispõe que todos os esforços serão 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia, que a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial – NCPC, art. 3º, § 3º - e que ao magistrado incumbe promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais – NCPC, art. 139, V -, DETERMINO que 

designe audiência de conciliação, a qual será realizada pelo conciliador da 

Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado 

o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§. Intime o(a) autor(a) na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) 

– NCPC, art. 269 e ss. -, para a audiência, e advirta as partes que o não 

comparecimento injustificado do(a) autor(a) ou do(a) réu(ré) à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

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

Estado, bem como que as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos – NCPC, art. 334, §§ 8º e 9º. A 

audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não 

se admitir a autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º. O prazo de 

contestação será o disposto no art. 564 do NCPC - “ Concedido ou não o 

mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, 

nos 5 (cinco) dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias". Cumpra. Às 

providências”. Ambas as ações objetivam que seja concedida a servidão 

de passagem. Portanto, faz-se necessária a extinção deste processo sem 

resolução do mérito, seja pela falta de condição da ação – ausência do 

interesse de agir – em relação a servidão de trânsito não titulada, mas 

tornada permanente com proteção possessória - Enunciado n. 415 do STF 

-, ou pelo disposto no art. 57 do NCPC, em que quando houver continência 

e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo 

relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito. 

Não há fundamento para o seguir com o processamento desta em 

epígrafe, pois já há outra mais antiga em que inserida essa que ora 

extingo. Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – – NCPC, arts. 354, 485, X c/c 57. 

A configuração da litigância de má-fé exige vontade inequívoca de praticar 

os atos previstos na legislação processual – NCPC, art. 80 –, não se 

confundindo com atos de pretensão ou defesa, mesmo que exagerados 

ou equivocados e, portanto, em que pese alegações do requerido, a 

condenação em litigância de má-fé pressupõe atuação dolosa da parte, o 

que não ficou demonstrado nos autos, resultando na prevalência da 

presunção de boa-fé e rejeição da condenação da parte adversa, 

mormente porque as ações mencionadas tem advogados/patronos 

diversos e não é possível concluir que o responsável pela ação em 

epígrafe tinha ciência de que a questão já era objeto e estava contida no 

processo outro. Condeno a parte autora/requerente no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais, bem como honorários 

advocatícios de sucumbência fixados por apreciação equitativa em R$. 

2.000,00 (dois mil reais), considerando que o valor da causa é muito baixo, 

o grau de zelo do profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a 

natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço, pois apenas foi necessária a 

apresentação da defesa técnica/contestação – NCPC, art. 85 e §§, 1º, 2º 

e 8º. Após o trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5º -, 

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 
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Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de março de 2020 - 23:14:07. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000395-14.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ALVES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIGUEMITU SATO (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 08/04/2020.

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

Processo Número: 1000150-66.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

H. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLANE ROSA DE OLIVEIRA OAB - 028.113.561-42 (REPRESENTANTE)

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DE SOUZA (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 08/04/2020 às 17 horas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000016-10.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON DAMACENO NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(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. 1000016-10.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: EDIMILSON DAMACENO 

NOGUEIRA EXECUTADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Visto e bem 

examinado. 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, mas o plano de recuperação judicial da parte devedora/executada 

foi HOMOLOGADO. Há precedentes dos STJ nos sentidos de que “A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” 

(REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015), que “A aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial conduzem à suspensão 

dos atos executivos originários de outros órgãos judiciais” e, portanto, a 

extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de 

recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de 

seus termos e caso não implementada a aludida condição resolutiva, por 

expressa disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 

1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. 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 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o 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. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 7 de março de 2020 - 00:01:13. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000016-10.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON DAMACENO NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(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. 1000016-10.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: EDIMILSON DAMACENO 

NOGUEIRA EXECUTADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Visto e bem 

examinado. 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, mas o plano de recuperação judicial da parte devedora/executada 

foi HOMOLOGADO. Há precedentes dos STJ nos sentidos de que “A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” 

(REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015), que “A aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial conduzem à suspensão 

dos atos executivos originários de outros órgãos judiciais” e, portanto, a 

extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de 

recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de 

seus termos e caso não implementada a aludida condição resolutiva, por 

expressa disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 

1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 
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optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. 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 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o 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. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 7 de março de 2020 - 00:01:13. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-30.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J LOURENCO BORGES - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte 

Requerente para ciência dos documentos acostados nos autos ID 

27289369.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-10.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ENES ALVES DE ANDREZA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para ciência e manifestação acerca da Diligência do OJA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-48.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL (TESTEMUNHA)

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA OAB - MT0015351A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VICENTE VIANNEY DE ALMEIDA GOUVEIA (REQUERENTE)

 

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. 1000341-48.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 

c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por VICENTE VIANNEY DE 

ALMEIDA GOUVEIA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL-MT. É o necessário. Fora proferia 

sentença determinando a entrega dos medicamentos REVATIO 20mg e 

ENTRESTO 24/26mg, enquanto durar o tratamento. Ocorre que, há nos 

autos documentos que comprovam que a parte autora veio a óbito. Por 

todo o exposto, considerando intransmissível a ação por disposição legal, 

com amparo no artigo 485, inciso IX, do CPC/2015, JULGA-SE EXTINTO. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da 

legislação especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 

12.153/09, art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o 

prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. 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. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 17 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-77.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE FERREIRA DA SILVA (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:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000201-77.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:LEILIANE 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSWALDO 

ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA 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: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 8 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: 1000211-24.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CAMILO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000211-24.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:JOAQUIM 

CAMILO DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALICE BERNADETE 

PARRA MERINO POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

9 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-63.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA BARBOSA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

ROOZEVELT INACIO MAMEDES JUNIOR OAB - MT0019735A 

(ADVOGADO(A))

AITANA SILVA SILVERIO OAB - MT0019734A (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))

 

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. 8010164-63.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ZELIA BARBOSA 

GONCALVES REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Visto e bem examinado. Trato 

de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC - interposto por OI MÓVEL SA., no prazo de 5 (cinco) dias, 

dirigida ao juiz, com indicação de omissão e pedido de modificação da 

sentença – efeito infringente -, razão pela qual DETERMINO a intimação da 

parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sobre os embargos opostos, uma vez que seu eventual acolhimento 

implica a modificação da sentença embargada – Lei n. 9.099/1995, art. 48 

e ss. c/c NCPC, art. 1.023, caput e §§. Nesses termos: “PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ART. 1.023, § 2º, DO CPC. NULIDADE DO JULGADO 

ANTERIOR. EMBARGOS PROVIDOS. 1. A falta de intimação determinada 

por lei enseja nulidade do julgamento que acolhe embargos de declaração 

conferindo efeitos infringentes ao recurso. 2. Embargos de declaração 

providos para anular o julgamento prévio, a assim permitir o devido 

contraditório aos declaratórios com pretendido efeito infringente”. (STJ, 

EDcl nos EDcl no AgInt nos EmbExeMS 9.057/DF, Rel. Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA 

SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019) 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. Transcorrido in albis ou não, volte-me. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 4 de março de 2020 - 21:33:37. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000602-13.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TARELOW NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIGUEMITU SATO (EXECUTADO)

ELIZABETH EIKO NAKAGHI SATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

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. 1000602-13.2019.8.11.0038 EXEQUENTE: JOAO TARELOW NETO 

EXECUTADO: SHIGUEMITU SATO, ELIZABETH EIKO NAKAGHI SATO Visto 

e bem examinado. 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 o cumprimento da sentença, com trânsito 

em julgado, que imponha obrigação, uma vez que “Na ação que tenha por 

objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar 

procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os 

efeitos da declaração não emitida” - Lei n. 9.099/1995, art. 52, caput. c/c 

NCPC, art. 501. Isso posto, defiro o pedido e DETERMINO que expeça a 

CARTA DE ADJUDICAÇÃO, que servirá (substituirá) a escritura definitiva, 

do imóvel localizado no Município de Araputanga-MT, Lote 8, Quadra 91, 

do Loteamento Araputanga II, registrado no 1º Serviço Registral da 

Comarca de Araputanga - RGI, sob o n. 3.860, ficha n. 1 do livro n. 2, em 

favor da parte autora/reclamante e a fim de que seja levada a registro, 

pois essa tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a 

propriedade ao comprador do bem caso o vendedor, após receber a 

totalidade do preço se recuse. Cumpra, expedindo o necessário e, por fim, 

volte-me para proferir sentença de extinção da obrigação - NCPC, art. 924, 

II. Às providências. Araputanga-MT, 6 de março de 2020 - 22:42:20. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000124-07.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. R. (TESTEMUNHA)

C. R. F. (VÍTIMA)

M. P. D. S. (TESTEMUNHA)

P. D. J. D. A. (AUTOR)

C. C. A. S. (VÍTIMA)

R. D. S. R. (TESTEMUNHA)

C. F. L. (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. S. D. A. (REU)

A. S. D. G. J. (REU)

 

Considerando que o réu José Cristhian Soares de Almeida indicou como 

seu Advogado o Dr. Tairone Selin de Moraes - OAB/MT nº 25.992, 

impulsionam-se os presentes autos para intimar referido causídico, via 

DJE, a fim de que apresente Resposta à Acusação em favor do réu, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396, do CPP, salientando-se 

que se trata de processo afeto a RÉU PRESO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000309-45.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000309-45.2020.8.11.0026. EXEQUENTE: LUIS 

CARLOS DIAS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S. 

Compulsando os autos, verifica-se que a questão em debate está afeta à 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos 

do art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009, questão, aliás, objeto de decisão 

em incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema 01) na qual o 

Pleno do TJMT fixou a seguinte tese: "Compete ao Juizado Especial da 
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Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial." A par disso, o TJMT editou a Resolução n. 004/2014/TP 

que regulamentou os procedimentos a serem adotados no âmbito da 

Justiça Estadual em cumprimento à Lei Federal n. 12.153/2009, na qual 

restou consignado no art. 1º que na hipótese de inexistir Juizado Especial 

da Fazenda Pública instalado na Comarca as causas que aludem à citada 

lei deverão ser processadas nos Juizados Especiais Cíveis, in verbis: 

“Art. 1º. A causas referente à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro 

de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou 

forem instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento; (...)” Portanto, não há como se 

esquivar do cumprimento das legislações acima citadas, já que o valor 

atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos, enquadrando-se na 

regra de competência absoluta disciplinada na Lei dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública. Isto posto, reconheço a incompetência absoluta deste 

juízo para processar o feito e declino a competência ao Juizado Especial 

Cível da Comarca de Arenápolis atuando na condição de Juizado Especial 

da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º da Resolução n. 004/2014/TP 

c.c. art. 2º, §4º, da Lei Federal n. 12.153/2009. Promovam-se as 

anotações necessárias redistribuindo os autos ao juízo declinado. 

Intimem-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000996-56.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DA CRUZ VIEIRA (REQUERENTE)

DIENNE DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEILTON ARAUJO DE SOUZA (REQUERIDO)

FERNANDA BRANDAO SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000996-56.2019.8.11.0026. REQUERENTE: 

CLEVERSON DA CRUZ VIEIRA, DIENNE DA SILVA MOREIRA REQUERIDO: 

CLAUDEILTON ARAUJO DE SOUZA, FERNANDA BRANDAO SANTANA 

Vistos. Sobreveio Decisão em juízo de retratação em Agravo Interno, 

mantendo a decisão agravada em que concedeu a liminar de reintegração 

de posse em favor dos autores, bem como seus efeitos. Diante disso, 

expeça-se novo mandado de reintegração de posse em favor dos 

autores, nos termos da decisão inicial Id. 25913728 e decisão em Agravo 

Regimental Id. 29999712. Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando que se mantendo as partes inertes, o feito será julgado 

antecipadamente. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000689-05.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN MARIA GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000689-05.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: ANDRE 

LUIZ ALVES DE OLIVEIRA, HELLEN MARIA GONCALVES DA SILVA 

Vistos. Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre 

as partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral 

cumprimento (Id. 27537348). As cláusulas da avença estão devidamente 

regulares, motivo pelo qual não verifico empecilho à sua homologação. 

Neste instante, cumpre registrar: (...) No juízo homologatório, caberá ao 

juiz somente verificar a satisfação dos requisitos formais do acordo 

(capacidade dos sujeitos, disponibilidade do objeto e satisfação de 

eventual forma exigida em lei). Preenchidos os pressupostos, cumpre-lhe 

homologar o acordo (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil 

comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 

478). Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do CPC, aplicado subsidiariamente, devendo 

o processo ser suspenso e assim perdurar até o término do prazo 

concedido pelo credor. Neste sentido: “Este prazo pode ser superior a 6 

meses, não se aplicando à hipótese o art. 265, II e § 3º, admitindo-se que a 

suspensão seja prolongada pelo tempo necessário ao cumprimento da 

obrigação” (RT 714/137, RJTAMG 60/62, maioria, 67/214). Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes e SUSPENDO o curso do 

processo até o seu integral cumprimento, que se findar-se-á em 

25.02.2022. Exaurido o prazo, intime-se a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único, 

art. 922, do Código de Processo Civil. Aguarde-se em arquivo provisório. 

Cumpra-se. Diligências necessárias. 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: 1000319-60.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DE PAULA FILHO (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000319-60.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: GERALDO ALVES DE PAULA FILHO 

Endereço: Estrada rural (luz para todos), sn, assentamento, 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 qualificadas, para manifestar 

em 05 (cinco) dias acerca do cálculo elaborado pelo Contador Judicial, 

valendo o silêncio como concordância. ARENÁPOLIS, 9 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: 1000319-60.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DE PAULA FILHO (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000319-60.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: GERALDO ALVES DE PAULA FILHO 

Endereço: Estrada rural (luz para todos), sn, assentamento, ARENÁPOLIS 
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- 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 qualificadas, para manifestar 

em 05 (cinco) dias acerca do cálculo elaborado pelo Contador Judicial, 

valendo o silêncio como concordância. ARENÁPOLIS, 9 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000774-96.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Isaias Pinto (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000774-96.2019.8.11.0088. 

AUTOR(A): IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA REU: ISAIAS PINTO 

VISTOS. Ante a ausência de tempo hábil para cumprimento da audiência 

anteriormente designada, redesigno o ato para o dia 27.05.2020, às 11 

horas. Intime-se o autor. Cite-se e intime-se o requerido. Cumpram-se os 

demais termos da decisão retro. Às providências. Aripuanã/MT, 06 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000870-14.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA TADIANE MOCELIN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000870-14.2019.8.11.0088. AUTOR(A): 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A REU: AMANDA TADIANE 

MOCELIN VISTOS. Preliminarmente, intime-se a embargante para 

comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo de 

15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumprida a 

determinação anterior, conforme noticiado no ID 27774835, as partes 

firmaram acordo em relação ao débito objeto do presente processo. Ante 

ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais o acordo firmado entre as partes. Em 

consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o curso deste 

processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo os 

respectivos autos serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na 

DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Findo o prazo 

do acordo (20/11/2020), intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar sobre o adimplemento da obrigação, 

cientificando-o, desde já, que o silencia importará em anuência com a 

extinção. Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos 

para extinção. Intime-se. Aripuanã/MT, 15 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000752-38.2019.8.11.0088

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:

CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA (EXECUTADO)

REGINALDO DA MOTTA (EXECUTADO)

JOSE CARLOS DA MOTA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a fim de dar cumprimento ao mandado de citação/intimação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000819-03.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR BEZERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 1000819-03.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: CLAUDEMIR BEZERRA V I S T O S. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, 

financiamento e investimento S. A em face de Claudemir Bezerra, 

devidamente qualificados. Antes do recebimento da ação o autor pugnou 

pela desistência da demanda, visto que transigiu extrajudicialmente com o 

requerido. D E C I D O. Havendo pedido de desistência da ação pelo autor, 

homologo por sentença a desistência formulada, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, na forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

ante a falta de interesse jurídico no prosseguimento do feito. Custas 

remanescentes pelo autor. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as 

cautelas de estilo. Às providências. Aripuanã/MT, 17 de janeiro de 2020. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000016-20.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LENIZA RIBEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA TEDESCO BARBOSA (IMPETRADO)

Município de Aripuanã (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ SENTENÇA Número Único: 1000016-20.2019.8.11.0088 

Impetrante: Leniza Ribeiro da Silva Impetrada: Angelica Tedesco Barbosa 

Vistos e Examinados, Ação mandamental verbalizada por servidora 

pública municipal (técnica de enfermagem concursada), lotada na UBSF- 

Unidade Básica de Saúde da Família- Jardim Planalto, em face do ato de 

sua superior hierárquica, a enfermeira responsável pela UBSF onde a 

servidora se encontra lotada, o qual consistiu na ordem de que a 

impetrante, a contar do dia 10/12/2018 fosse lotada na Farmácia da UBSF, 

órgão dispensário de medicamentos, atribuição que não se coadunaria 

com as funções do profissional de enfermagem. Indeferida a liminar 

mandamental, foi citado o Município de Aripuanã/MT e, posteriormente, a 

servidora identificada como autoridade coatora, que, em síntese, que a 

UBSF por se tratar de unidade básica, onde ocorre simples dispensação 

de medicamentos, sem manipulação, sem responsabilidade técnica, o que 

atrairia a norma do artigo 19 da Lei n.º 5.991/73, a qual assinala ser 

desnecessária a presença de profissional técnico no posto de 

medicamento, que se equipararia a “unidade de saúde volante, 

supermercado, armazém e o empório, a loja de conveniência e a 

"drugstore", razão porque, não sendo necessária a presença de 

profissional farmacêutico em dispensário de medicamentos em UBS, seria 

perfeitamente possível que outro profissional da saúde fosse designado a 

tal proceder, sem que nisso houvesse qualquer ilegalidade. O MP opinou 

pela inexistência de interesse público primário que justificasse a 

intervenção ministerial. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO 

Esquadrinhados os fatos e não havendo dilação probatória em sede 

mandamental, já é possível avançar, desde logo, sobre o meritum causae, 

que se restringe a averiguar se o ato administrativo acoimado de ilegal e 

arbitrário de fato violou as prerrogativas funcionais da impetrante e, com 

isso, desbordou à ilicitude, justificando correção no âmbito judicial. 

Diretamente ao ponto, é de bom alvitre assinalar que, se tratando de 
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pretensão mandamental, estreita-se a análise judicial de mérito à 

verificação dos chamados pressupostos processuais especiais da ação, 

quais sejam: (a) direito líquido e certo; (b) ato arbitrário, abusivo ou ilegal 

praticado por autoridade administrativa ou particular agindo sob delegação 

do Poder Público que ofenda, macule ou impeça o exercício desse direito. 

Acontece que a característica essencial das ações mandamentais, em 

seu viés tipicamente processual, está exatamente condicionada à ideia de 

direito líquido e certo definida pela lei de regência, que não se liga à ideia 

de verossimilhança ou plausibilidade do argumento jurídico em si e sim pela 

capacidade desse suposto direito de ser demonstrado, estampado, 

comprovado, por prova pré-constituída. Nesse sentido, colho da lição 

doutrinária clássica: “Como se vê, o conceito de direito líquido e certo é 

tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo 

no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo 

realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; está 

só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de 

forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente se dá quando 

a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração 

imediata e segura dos fatos” (Celso Agrícola Barbi, ‘Do Mandado de 

Segurança’, ed. Forense, 9ª edição, p. 53). Colocadas as questões 

nesses termos, verifica-se que a recusa da impetrante baseia-se numa 

aventada ausência de obrigação do profissional de enfermagem de 

trabalhar fora dos estritos núcleos de sua atividade, ou seja, ainda que 

reconheça não haver vedação para que o profissional da saúde atue no 

ambiente de dispensação de medicamentos à população. Vale dizer: ao 

argumento de que não estaria elencada no rol de atividades inerentes ao 

profissional da enfermagem a dispensação de medicamentos, pretende a 

autora que se declare ter ela o direito de recusar-se a atuar nesse setor 

da saúde pública, o que, de per si, já é claramente equivocado e não se 

amolda à ideia de ‘direito líquido e certo’, para fins de proteção 

mandamental. Não há no writ qualquer alegação ou comprovação de 

perseguição funcional, de ato desarrazoado, de comportamento sem 

fundamento da autoridade pública. Tudo o que fundamenta a pretensão da 

autora é a sua discordância com a designação profissional, o que está à 

léguas de se caracterizar como direito líquido e certo. Aliás, é relevante 

destacar que o próprio Conselho Federal de Enfermagem, em parecer 

normativo exarado no ano de 2018 (parecer n. 145/2018, Relatora: Irene 

do Carmo Alves Ferreira, Conselheira Federal, COREN-SE 71719), alterou 

o entendimento anterior mencionado na impetração (parecer n. 002/2015), 

para concluir que inexiste a vedação de que profissionais de enfermagem 

atuem na dispensação de medicamentos, o que se coaduna com o 

entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA – DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS EM UNIDADE DO 

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – NÃO OBRIGATORIEDADE DA 

PRESENÇA DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO. O dispensário de 

medicamentos fornece medicamentos única e exclusivamente por 

solicitação de médicos, não havendo manipulação de fórmulas magistrais 

e oficinais, tampouco aviamento de receitas, preparação de drogas ou 

manipulação de remédios por qualquer processo. Não havendo 

obrigatoriedade da presença de profissional farmacêutico em dispensário 

de medicamentos, é ilegítima a autuação e, por conseguinte, a aplicação 

das multas. Precedentes do C. STJ e do E. TRF-3. Apelação improvida. 

TRF-3 – APELAÇÃO CÍVEL AC 3154 SP 000315489.2014.4.03.9999 

(TRF-3). Data de publicação: 27/03/2014. Sendo assim, inexistente a prova 

da alegada ofensa a direito líquido e certo da impetrante, conheço da ação 

mandamental, mas denego a segurança, JULGANDO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial, nos ternos do art. 487, I, CPC. Sem custas e sem 

honorários, por se tratar de ação mandamental (Súmulas 512/STF e 

105/STJ). Transitada em julgado, arquive-se. Proceda-se ao regular 

cadastramento das partes no processo eletronico para os fins da 

Resolução n. 003/2018/TP. Cumpra-se. Aripuanã (MT), 21 de janeiro de 

2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010124-33.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KOVALSKI KVIATKOVSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE FREILEBEM CARAN (EXECUTADO)

CASTANHEIRA NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010124-33.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: MARLENE KOVALSKI 

KVIATKOVSKI EXECUTADO: CASTANHEIRA NUTRICAO ANIMAL LTDA - 

ME, TATIANE FREILEBEM CARAN VISTOS. Ante a tempestividade 

certificada (id.19961605), RECEBO os Embargos de Declaração 

interpostos no id 17173580. No mais, considerando o teor dos embargos 

de declaração e a possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a parte 

contrária para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, à conclusão. Às providências. Aripuanã/MT, 06 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010082-08.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para que apresente as certidões originais em 

cartório, conforme já determinado, bem como para que se manifeste 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010136-08.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HIDEO TACADA OAB - MT7456/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora, para querendo, impulsionar o feito no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-70.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZANE DE SOUZA DIAS OAB - MT27155/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIMAR a parte autora, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 06/04/2020 às 14h30min, a ser realizada na sede 

deste juízo, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

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 

acarretará na extinção do processo. 2. Deverá(ão) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-53.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO APARECIDO DIMAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA OAB - MT21709/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010230-53.2016.8.11.0088. REQUERENTE: LUCIANO APARECIDO 

DIMAZZI REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA VISTOS. Ante a 

necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno a 

solenidade para o dia 16.04.2020, às 09h30min. Intimem-se as partes para 

comparecer, acompanhadas de testemunhas, sob pena de 

extinção/confissão e preclusão do direito de produzir provas. Às 

providências. Aripuanã/MT,06 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-53.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO APARECIDO DIMAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA OAB - MT21709/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010230-53.2016.8.11.0088. REQUERENTE: LUCIANO APARECIDO 

DIMAZZI REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA VISTOS. Ante a 

necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno a 

solenidade para o dia 16.04.2020, às 09h30min. Intimem-se as partes para 

comparecer, acompanhadas de testemunhas, sob pena de 

extinção/confissão e preclusão do direito de produzir provas. Às 

providências. Aripuanã/MT,06 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-86.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte autora para se manifestar sobre o cumprimento da 

obrigação pelo requerido, no prazo de 05 (cinco ) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010060-18.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SILVEIRA ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDOMIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010060-18.2015.8.11.0088. EXEQUENTE: FLAVIO SILVEIRA ANDRADE 

EXECUTADO: CLAUDOMIRO DA SILVA V I S T O S, Cuida-se de execução 

de título judicial, e que, malgrado o longo tempo de tramitação, não 

encontrou o executado para citação. Diante desse quadro fático, incide, 

ineroxavelmente, a regra do art. 53, § 4º, do CDC, segundo a qual: Art. 53. 

A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. ... § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No mesmo diapasão, é o 

entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO 

ATUAL DO EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS 

PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 

/95. FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. 

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. 

O ART. 53 , § 4º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE 

EXTINTA QUANDO "NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO 

BENS PENHORÁVEIS". II. NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO 

DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS 

DISPOSIÇÕES DO ART. 53 , § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE 

ESTABELECE O ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO 

ART. 53, DA LEI 9.099/95, TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE 

TÍTULO JUDICIAL, ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, 

CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, 

SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C 

ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO 

REFERIDO ARTIGO DISPÕE QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A 

AÇÃO DEVEM SER DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA 

OPORTUNAMENTE ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS 

MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE 

RESSALTAR, AINDA, QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS 

CRITÉRIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A 

ESSE PROPÓSITO, AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR 

ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS). Destarte, ante ao 

reconhecimento expressado pelo próprio exequente, sobre o 

desconhecimento do endereço do executado, extingo a execução, sem 

apreciação de mérito, nos termos da legislação de regência. Sem custas 

nem honorários. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. 

Aripuanã/MT, 06 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-57.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EGON LUIZ GAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010146-57.2013.8.11.0088. REQUERENTE: EGON LUIZ GAUER 

REQUERIDO: FAEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 

VISTOS. Cuida-se de ação ordinária de cobrança, e que, malgrado o longo 

tempo de tramitação, não encontrou seu desiderato, diante da 

incapacidade de o autor indicar o endereço para citação da requerida. 

Saliento que o feito tramita há mais de 06 anos sem que seja efetivada 

citação pessoal do requerido e apesar de várias tentativas. Dispõe o 

art.485, IV, do CPC: “O Juiz não resolverá o mérito quando: IV – verificar a 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo”. Assim, considerando o lapso temporal transcorrido 
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até o presente momento, e que o autor não se desincumbiu a promover a 

angularização da relação processual, EXTINGO o feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC. Sem custas e honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

Às providências. Aripuanã/MT, 06 de março de 2020. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-37.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROMAO DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010104-37.2015.8.11.0088. REQUERENTE: MIGUEL ROMAO DE AVILA 

REQUERIDO: ADILSON ALVES DE SOUZA VISTOS. Cuida-se de ação 

ordinária de cobrança, e que, malgrado o longo tempo de tramitação, não 

encontrou seu desiderato, diante da incapacidade de o autor indicar o 

endereço para citação do requerido. Saliento que o feito tramita há mais de 

04 anos sem que seja efetivada citação pessoal do requerido e apesar de 

várias tentativas. Dispõe o art.485, IV, do CPC: “O Juiz não resolverá o 

mérito quando: IV – verificar a ausência de pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo”. Assim, considerando o 

lapso temporal transcorrido até o presente momento, e que o autor não se 

desincumbiu a promover a angularização da relação processual, EXTINGO 

o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC. Sem 

custas e honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas necessárias. Às providências. Aripuanã/MT, 06 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010110-15.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SCHIRMER ANTUNES COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA MACUYAMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010110-15.2013.8.11.0088. EXEQUENTE: JAQUELINE SCHIRMER 

ANTUNES COELHO EXECUTADO: ROSILDA MACUYAMA V I S T O S. 

Cuida-se de execução de título judicial (cumprimento de sentença) 

intentada com a finalidade de materializar a sentença condenatória 

exarada nos autos, e que, malgrado o longo tempo de tramitação, não 

encontrou seu desiderato, diante da incapacidade da autora/exequente de 

indicar o endereço atual da executada. Diante desse quadro fático, incide, 

ineroxavelmente, a regra do art. 53, § 4º, do CDC, segundo a qual: Art. 53. 

A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. ... § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No mesmo diapasão, é o 

entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO 

ATUAL DO EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS 

PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 

/95. FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. 

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. 

O ART. 53 , § 4º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE 

EXTINTA QUANDO "NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO 

BENS PENHORÁVEIS". II. NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO 

DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS 

DISPOSIÇÕES DO ART. 53 , § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE 

ESTABELECE O ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO 

ART. 53, DA LEI 9.099/95, TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE 

TÍTULO JUDICIAL, ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, 

CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, 

SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C 

ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO 

REFERIDO ARTIGO DISPÕE QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A 

AÇÃO DEVEM SER DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA 

OPORTUNAMENTE ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS 

MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE 

RESSALTAR, AINDA, QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS 

CRITÉRIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A 

ESSE PROPÓSITO, AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR 

ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS). Destarte, ante ao 

reconhecimento expressado pela própria credora, sobre o 

desconhecimento do endereço da executada, extingo a execução, sem 

apreciação de mérito, nos termos da legislação de regência. Sem custas 

nem honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas necessárias. Aripuanã/MT, 06 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010124-28.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDOMIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010124-28.2015.8.11.0088. EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: CLAUDOMIRO DA SILVA V I S T O S. Cuida-se de execução 

de título judicial, e que, malgrado o longo tempo de tramitação, não 

encontrou o executado para citação. Diante desse quadro fático, incide, 

ineroxavelmente, a regra do art. 53, § 4º, do CDC, segundo a qual: Art. 53. 

A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. ... § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No mesmo diapasão, é o 

entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO 

ATUAL DO EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS 

PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 

/95. FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. 

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. 

O ART. 53 , § 4º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE 

EXTINTA QUANDO "NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO 

BENS PENHORÁVEIS". II. NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO 

DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS 

DISPOSIÇÕES DO ART. 53 , § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE 

ESTABELECE O ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO 

ART. 53, DA LEI 9.099/95, TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE 

TÍTULO JUDICIAL, ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, 

CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, 

SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C 

ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO 

REFERIDO ARTIGO DISPÕE QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A 

AÇÃO DEVEM SER DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA 

OPORTUNAMENTE ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS 

MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE 

RESSALTAR, AINDA, QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS 

CRITÉRIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A 

ESSE PROPÓSITO, AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR 

ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 437 de 574



JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS). Destarte, ante ao 

reconhecimento expressado pelo próprio exequente, sobre o 

desconhecimento do endereço do executado, extingo a execução, sem 

apreciação de mérito, nos termos da legislação de regência. Sem custas 

nem honorários. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. 

Aripuanã/MT, 06 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010066-30.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ANTONIO MISSIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

VALTAIR DA SILVA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010066-30.2012.8.11.0088. EXEQUENTE: VILMAR ANTONIO MISSIO 

EXECUTADO: VALTAIR DA SILVA ROCHA, ANTONIO NUNES DA SILVA V 

I S T O S, Cuida-se de execução de título judicial, e que, malgrado o longo 

tempo de tramitação, não encontrou seu desiderato, diante da 

incapacidade da autora/exequente de indicar bens penhoráveis do 

executado, bastando-se a requerer o prosseguimento do feito. Diante 

desse quadro fático, incide, ineroxavelmente, a regra do art. 53, § 4º, do 

CDC, segundo a qual: Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, 

no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no 

Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. 

... § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. No mesmo diapasão, é o entendimento jurisprudencial: PROCESSO 

CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR 

AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL DO EXECUTADO OU DE BENS 

PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. ART. 53 , § 4º DA LEI 9.099 /95. FUNDAMENTAÇÃO 

ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - FONAJE. RECURSO INOMINADO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. O ART. 53 , § 4º DA 

LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE QUE A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ IMEDIATAMENTE EXTINTA QUANDO "NÃO 

ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS". II. 

NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O PROCESSO DE EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS MESMAS DISPOSIÇÕES DO ART. 53 

, § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O QUE ESTABELECE O ENUNCIADO 

Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 4º, DO ART. 53, DA LEI 9.099/95, 

TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE TÍTULO JUDICIAL, 

ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, CERTIDÃO DO SEU 

CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, SEM PREJUÍZO DA 

MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. 

III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO REFERIDO ARTIGO DISPÕE 

QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A AÇÃO DEVEM SER 

DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA OPORTUNAMENTE 

ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS MEIOS NECESSÁRIOS 

À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE RESSALTAR, AINDA, 

QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS CRITÉRIOS DE 

ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A ESSE PROPÓSITO, 

AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DA 

EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR ROBSON BARBOSA 

DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS E CRIMINAIS). Destarte, ante a inexistência de bens penhoráveis, 

extingo a execução, sem apreciação de mérito, nos termos da legislação 

de regência. Sem custas nem honorários. Publique-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se. Aripuanã/MT, 06 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito em Designação.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-24.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LIVINO SOLIDARIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico que, em cumprimento a determinação de ID. 28711573, intimo as 

partes a especificar as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000037-23.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO PINHEIRO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que, em cumprimento a determinação de ID. 28791546, intimo as 

partes a especificar as provas que eventualmente pretendam produzir em 

audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

Comarca de Cláudia

Juizado Especial e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-29.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA SARTUNILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Recebo o recurso interposto apenas no efeito devolutivo (artigo 

43 da Lei n° 9.099/95). 2. Intime-se o recorrido para responder em dez 

dias (art. 42, § 2° da Lei n° 9.099/95). 3. Após, com ou sem resposta, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. 4. Diligências Necessárias. 

Cláudia, 6 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Decisão

Comarca: COMARCA DE COLNIZA Vara: Diretoria do Fórum Nº Protocolo: 

79800 Numero Único: 2181-74.2017.811.0105 Tipo de Feito: Livro: Feitos 

Administrativos Gratuidade: Sim - Assistência Judiciária Valor da Causa: 

R$ 0,00 Data de Protocolo: 02/06/2017 Tempo de tramitação: 1011 dias 

Tipo de Ação: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS Assunto : Atos Administrativos

Tipo Parte Nome Parte Requerente Cartório do 1º Oficio de Colniza - MT

Data Andamento Tipo do Andamento 04/03/2020 Decisão->Determinação

Vistos,

Cuida-se de pedido de autorização para realização de mediação e 

conciliação nas dependências do Cartório Extrajudicial de 1º Ofício da 
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Comarca de Colniza requerida pelo Oficial de Registro José Carlos Ferreira 

dos Santos.

 Compulsando os autos verifica-se que tal pedido foi deferido pelo 

magistrado na ref. 04 e posteriormente na ref. 14 a autorização foi 

suspensa pela e. Corregedoria Geral de Justiça, cenário que se passou 

no ano de 2017.

Pois bem.

 De acordo com a Informação nº 92/2019-DOFDOF, CIA 

0058095-79.2019.8.11.0000, em seu corpo, corrobora que a autorização 

do Diretor para atuar como mediador e conciliação é somente para 

escrevente e não aplicando a autorização para Notários/Registrador (art. 

80, caput da CNGCE).

Ainda, o art. 80 da CNGE, precisamente em seu § 2º determina que o 

mediador/conciliador deverá comprovar à Corregedoria Geral da Justiça e 

ao NUPEMEC, a cada dois anos, a realização de curso de aperfeiçoamento 

em conciliação e mediação.

A s s i m ,  e m  b u s c a  p e l o  s i t e  d a  C o r r e g e d o r i a 

(https://gif.tjmt.jus.br/Relatorios/Filtros/RelConciliadores.aspx), não consta 

o nome do Oficial Registrador (anexo), razão por que DETERMINO a sua 

NOTIFICAÇÃO para que, no prazo de 10 dias, ATUALIZE sua 

documentação perante este Juízo, à Corregedoria Geral de Justiça e ao 

NUPEMEC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

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

Processo Número: 1000620-46.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n. 1000620-46.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - MT12617/B, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. , DOM AQUINO, 9 

de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA 

TORRES OLIVEIRA 09/03/2020 13:58:07

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000056-33.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JESUS MOYZES DE GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000056-33.2020.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico que a contestação 

de ID. n. 29955680 foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO a parte autora, para, querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM AQUINO, 9 de março de 

2020. Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 09/03/2020 14:22:53

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000414-32.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO SENTENÇA Processo: 1000414-32.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO EXECUTADO: JOSE 

GERALDINI Vistos e etc. Cuida-se de AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL proposta COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO 

CERRADO em desfavor de JOSE GERALDINI, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em ID. 28436813 a parte exequente informou ao 

juízo que as partes entabularam acordo. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Considerando que as partes são capazes e devidamente 

representadas por advogado, põem fim ao presente litígio, conforme 

transação noticiada em ID. 28436813, HOMOLOGO, por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado nestes 

autos. Em consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas 

caso existentes conforme acordado. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se 

expedindo o necessário. P.R.I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000414-32.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDINI (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000414-32.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: MARCELO 

ALVES PUGA - MT5058-O, para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para intimação da parte 

requerida da r. sentença, e que as guias deverão serem retiradas 

d i r e t a m e n t e  d o  s i t e  d o  T J M T : 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissão (Provimento nº 

07/2017). Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 09/03/2020 15:57:23

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000559-88.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000559-88.2019.8.11.0034. REQUERENTE: 

DIRCEU FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Virtual Processo 

n° 1000559-88.2019.8.11.0034. Espécie: Procedimento Ordinário – 

Procedimento de Conhecimento –Processo de Conhecimento Data e 

horário: Quarta - feira, 04 de Março de 2020, 17h00min. PRESENTES Juiz 

de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho AUSENTE(S): a autarquia 

requerida e seu advogado. Requerente: Dirceu Ferreira da Silva. 

Advogada: Dra. Aparecida Voine de Souza Neri. Testemunhas: Georgino 

Pinto de Oliveira. Carlos Antunes Sousa de Oliveira. OCORRÊNCIAS 
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Aberta a audiência, restou-se prejudicada ante a ausência das partes. 

DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi determinado: Vistos etc. Ante 

impossibilidade de localização da parte autora, defiro o pedido de 

redesignação da presente solenidade, conforme requerido em 

manifestação de ID. 29823678, ante o exposto redesigno a presente 

solenidade para o dia 01/04/2020 às 13h30min. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por 

que se encerrou a presente audiência, cujo termo, inscrito por Lammys 

Moura de Paula, estagiária, depois de lido e achado, vai devidamente 

assinado pelos presentes. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000368-78.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELENE ANDRADE DE FREITAS (AUTOR(A))

MARIA EVA ALMEIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

LEONARDO MONTIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO MUNDO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001350-92.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

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

JUSSARA ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001351-77.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ROULIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001082-38.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ENIA PALUDO & CIA. LTDA - ME (IMPETRANTE)

D E PALUDO - ME (IMPETRANTE)

GREEN WOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO OAB - MT19749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA POLICIA CIVIL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT 

(IMPETRADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente, para 

manifestar-se acerca da Manifestação Id 29892900, requerendo o que 

entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000123-33.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE AMERICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (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 VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000123-33.2020.8.11.0087. 

AUTOR: JOAO JOSE AMERICO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. JOÃO JOSÉ AMÉRICO ajuizou ação de concessão de 

aposentadoria por tempo de contribuição, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Sustenta o autor preencher os 

requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, inclusive 

mediante tutela de urgência. 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 híbrida. 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 
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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, sem prejuízo de reanálise 

em sentença. 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. Proceda-se ao devido cadastramento da parte 

autora, a fim de que possa receber as intimações também por via 

eletrônica (PJe). Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. Guarantã do 

Norte/MT, 6 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000128-55.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): ADEMILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. ADMILSON RIBEIRO DE 

OLIVEIA ajuizou ação para concessão do auxílio-doença c/c 

aposentadoria por invalidez, 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 do benefício 

de auxílio-doença como tutela de urgência, visto que é segurado especial 

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

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

Outrossim, o reconhecimento da qualidade de segurado especial apto 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, a comprovação da incapacidade 

laborativa. 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: 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA 

TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NOVA 

INSTRUÇÃO. 1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios 

por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do 

período de carência de 12 contribuições mensais; 3) a incapacidade para 

o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou 

temporário (auxílio-doença). 2. A prova testemunhal é essencial à 

comprovação da atividade rural, pois se presta a corroborar os inícios de 

prova material apresentados. É prova que, segundo o entendimento desta 

Corte, é necessária e indispensável à adequada solução do processo. 3. 

O rigor na análise do início de prova material para a comprovação do labor 

rurala deve ser mitigado, de sorte que o fato de a reduzida prova 

documental não abranger todo o período postulado não significa que a 

prova seja exclusivamente testemunhal quanto aos períodos faltantes. 4. 

Levando-se em consideração a necessidade da produção de prova 

testemunhal para a comprovação da atividade campesina, e a ausência de 

prejuízo na oitiva, se faz obrigatória a designação de audiência de 

instrução e julgamento. 5. Hipótese em que, de ofício, se determina a 

anulação da sentença, a fim de que seja reaberta a instrução e 

oportunizada a produção de prova testemunhal, para comprovação da 

condição de segurada especial da parte autora. (TRF-4 – AC: 

50282911920194049999 5028291-19.2018.4.04.9999, Relator: MARCELO 

MALUCELLI, Data de Julgamento: 20/08/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR). 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. Ademais, 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 Lentisco, CRM 9006/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 
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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, 6 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000140-69.2020.8.11.0087. 

AUTOR: VALDECI RIBEIRO PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. VALDECI RIBEIRO PEREIRA ajuizou ação 

para restabelecimento do auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez, 

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 do benefício de auxílio-doença como tutela de 

urgência, visto que é segurado especial da previdência social. Juntou 

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

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Outrossim, o reconhecimento da 

qualidade de segurado especial apto 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, a comprovação da incapacidade laborativa. 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: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA 

TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NOVA 

INSTRUÇÃO. 1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios 

por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do 

período de carência de 12 contribuições mensais; 3) a incapacidade para 

o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou 

temporário (auxílio-doença). 2. A prova testemunhal é essencial à 

comprovação da atividade rural, pois se presta a corroborar os inícios de 

prova material apresentados. É prova que, segundo o entendimento desta 

Corte, é necessária e indispensável à adequada solução do processo. 3. 

O rigor na análise do início de prova material para a comprovação do labor 

rurala deve ser mitigado, de sorte que o fato de a reduzida prova 

documental não abranger todo o período postulado não significa que a 

prova seja exclusivamente testemunhal quanto aos períodos faltantes. 4. 

Levando-se em consideração a necessidade da produção de prova 

testemunhal para a comprovação da atividade campesina, e a ausência de 

prejuízo na oitiva, se faz obrigatória a designação de audiência de 

instrução e julgamento. 5. Hipótese em que, de ofício, se determina a 

anulação da sentença, a fim de que seja reaberta a instrução e 

oportunizada a produção de prova testemunhal, para comprovação da 

condição de segurada especial da parte autora. (TRF-4 – AC: 

50282911920194049999 5028291-19.2018.4.04.9999, Relator: MARCELO 

MALUCELLI, Data de Julgamento: 20/08/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR). 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. 

Ainda, 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, 

que atestou inexistência de incapacidade laborativa. Em face do exposto, 

indefiro o pedido, por ora. Ademais, 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 Lentisco, CRM 9006/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) 
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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, 6 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000092-13.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): LEONIR CRISTIANO ROMITTI REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. LEONIR CRISTIANO ROMITTI ajuizou ação 

previdenciária de aposentadoria rural por idade, com pedido de tutela de 

urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Sustenta o autor 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). Ademais, 

como registrado na decisão de indeferimento administrativo do benefício, a 

autarquia requerida não apurou tempo suficiente para a aposentadoria 

pleiteada, demandando dilação probatória para a constatação dos 

requisitos legais. 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. Guarantã do 

Norte/MT, 6 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000111-19.2020.8.11.0087. 

AUTOR: JACINTA KESSLER REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. JACINTA DA SILVA ajuizou ação de concessão de 

aposentadoria por tempo de contribuição em regime híbrido, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Sustenta a autora 

preencher os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, 

inclusive mediante tutela de urgência. 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 híbrida. 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 
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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, além do tempo necessário como um todo, 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, sem prejuízo de reanálise em sentença. 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. Guarantã do Norte/MT, 6 de março 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000209-04.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): ADEMOR SOUZA CABRAL REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. ADEMOR SOUZA CABRAL 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. 

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 
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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, 9 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000137-17.2020.8.11.0087. 

AUTOR: SUELY DE OLIVEIRA DOS REIS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. SUELY DE OLIVEIRA DOS REIS 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 portadora de 

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

o restabelecimento 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. 

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, 9 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000135-47.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (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 VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000135-47.2020.8.11.0087. 

AUTOR: OLINDA PEREIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. OLINDA PEREIRA DA SILVA 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. 

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, 9 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000095-65.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

REQUERIDO: LENILSON LIMA DE OLIVEIRA Vistos, etc. A comprovação da 

mora é pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido e 

regular desta espécie de ação, e, nos termos do Decreto Lei n. 911/64, 

esta exigência legal é satisfeita pela demonstração de recebimento de 

notificação extrajudicial no endereço do devedor. In casu, a despeito de 

terem sido aportadas assinaturas na notificação de ID 28861039, não há 

como verificar se há inequívoca ciência do devedor a respeito da 

notificação, prejudicando a análise da comprovação da mora. Com efeito, 

o diploma normativo acima mencionado prevê apenas a comprovação da 

mora por aviso de recebimento, com a assinatura do devedor ou de 

terceiro, não se admitindo meios diversos para a satisfação deste 

pressuposto, como o telegrama ou, como neste caso, a notificação 

aparentemente entregue diretamente ao devedor sem atuação dos 

Correios. Nesta trilha jurídica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. MORA NÃO RECONHECIDA 

PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO DA 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXIGÊNCIA DO ART. 2º, § 2º, DO 

DECRETO-LEI Nº 911/69. INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES Nº 72 

DO STJ E Nº 55 DO TJ/RJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - 

Inconformismo do agravante com a decisão que declarou que "O 

documento juntado às fls. 78/79 não atende à determinação de fl. 44, visto 

que não tem o condão de comprovar a constituição em mora da devedora, 

pois não há assinatura do eventual recebedor da correspondência.", e 

determinou a comprovação da mora, sob pena de indeferimento da inicial - 

In casu, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no 
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contrato, porém não houve a juntada do A.R., apenas a informação dos 

Correios de que o recibo de entrega do telegrama foi assinado por terceiro 

- Com efeito, por expressa exigência do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 

911/69, a comprovação do envio da notificação extrajudicial deve ser 

realizada através do competente aviso de recebimento, no qual a pessoa 

que se encontra no endereço indicado pelo devedor se identifica e assina 

o respectivo canhoto - Segundo entendimento do STJ, sobredita empresa 

e seus funcionários não possuem fé-pública. Além disso, o devedor 

precisa do A.R. para identificar quem recebeu a notificação. Precedentes: 

AREsp 1.358.083/MG, AgRg no AREsp 747.570/MS, AgRg no REsp 

1358155/SP. DESPROVIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ARTIGO 

932, IV, a, DO CPC/2015. (TJ-RJ - AI: 00040991320208190000, Relator: 

Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 

05/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO E GRUPO DE 

CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SENTENÇA 

QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTO O FEITO (ART. 485, I, DO 

CPC/2015). INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. 1 - DA 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EFETIVADA 

MEDIANTE O ENVIO DE TELEGRAMA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

RÉU NO CONTRATO. DECLARAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DOS CORREIOS 

DE QUE O OBJETO FOI RECEBIDO POR TERCEIRO. FÉ PÚBLICA 

INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO, SEJA 

PELO DEVEDOR OU POR TERCEIRA PESSOA. PRESSUPOSTOS DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO NÃO 

PREENCHIDOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, PORÉM, POR FUNDAMENTO 

DIVERSO (ART. 485, IV, DO CPC/2015). RECURSO DESPROVIDO NO 

PONTO. "A constituição do devedor em mora constitui pressuposto 

processual da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 

911/1969, devendo, portanto, estar presente antes mesmo da propositura 

da"actio", não comportando, dessarte, a emenda prevista pelo art. 321 do 

Diploma Processual. A propósito, a partir da alteração promovida pela Lei 

n. 13.043/2014, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 passou-se a 

dispor que para a comprovação da mora não mais se exige que a 

notificação extrajudicial seja realizada por intermédio do Cartório de Títulos 

e Documentos, bastando a entrega de"carta registrada com aviso de 

recebimento" no endereço do consumidor, não se admitindo, portanto, que 

a medida seja realizada por outro meio, como por telegrama. Isso porque, 

embora não se exija que a assinatura no aviso de recebimento seja do 

próprio devedor, é imprescindível a aposição de autógrafo do receptor 

para comprovar a entrega, haja vista a Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos não ser dotada de fé pública. [...] (Apelação Cível n. 

0307591-36.2016.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Robson Luz Varella, 

Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 17-4-2018). 2 - DO 

PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE 

DETERMINADOS DISPOSITIVOS LEGAIS. ANÁLISE REALIZADA EXPLÍCITA 

OU IMPLICITAMENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 489 

DO CPC/2015. DESPROVIMENTO NO TOCANTE. 3 - DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APELO DESPROVIDO E 

AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE 

CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 

03131895320168240038 Joinville 0313189-53.2016.8.24.0038, Relator: 

Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 16/10/2018, Segunda 

Câmara de Direito Comercial) Ante o exposto, determino a 

complementação da exordial, em até 15 (quinze) dias, para que seja 

juntado o aviso de recebimento da notificação extrajudicial no endereço do 

devedor previsto em contrato, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Guarantã do Norte/MT, 6 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001395-96.2019.8.11.0087. 

EXEQUENTE: MIKAELI FONSECA DE SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. O TJMT tem determinado, ex officio, a 

remessa de demandas que versam sobre interesses dos entes públicos 

para o Juizado Especial da Fazenda Pública da correspondente comarca, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de 

produção de prova pericial, como pode ser aferido pela leitura da ementa 

abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR 

DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2º, DA 

LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. (...). (IncResDemRept 

85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 

28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018). (Grifos do Juízo). Convém 

destacar que o entendimento em tela foi exarado quando do julgamento do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 01/2018, ao qual o 

art. 927, III, do CPC[1], confere força vinculante para todos os órgãos 

judicantes vinculados ao TJMT. Malgrado o referido julgado verse sobre a 

cobrança de diferenças salariais decorrentes da implementação da 

denominada “Unidade Real de Valor”, o Sodalício Estadual tem ampliado o 

entendimento para outras ações que, de alguma forma, são apreciadas 

pelo Tribunal, seja em agravos de instrumento, apelação ou demais 

recursos cabíveis. No caso vertente, que versa sobre a execução de 

honorários de advogado dativo, patente é a competência absoluta dos 

Juizados da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009, “in 

verbis”: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA DATIVA - RECURSO - COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI N. 

12.153/2009. - Após o dia 23 de junho de 2015, denota-se a competência 

absoluta do Sistema das Turmas Recursais do Juizado Especial para o 

conhecimento e o julgamento de recursos interpostos contra decisões 

proferidas em ações cíveis de interesse do Estado, até o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. (TJ-MG - AC: 10071170007240001 MG, 

Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data de 

Publicação: 26/08/2019) Desta feita, perfilhando o entendimento ora 

apresentado, excepcionando o disposto nos artigos 10 e 927, §1º, ambos 

do CPC, com o filtro da razoabilidade, reconheço a incompetência absoluta 

deste Juízo e ordeno a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca, independentemente da oitiva dos envolvidos, por se tratar 

de verba de natureza alimentar. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Alta Floresta/MT, 6 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito [1] “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos;”
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JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN GOMES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000097-35.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

REQUERIDO: RENAN GOMES RODRIGUES Vistos, etc. A comprovação da 

mora é pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido e 

regular desta espécie de ação, e, nos termos do Decreto Lei n. 911/64, 

esta exigência legal é satisfeita pela demonstração de recebimento de 

notificação extrajudicial no endereço do devedor. In casu, a despeito de 
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terem sido aportadas assinaturas na notificação de ID 28861904, não há 

como verificar se há inequívoca ciência do devedor a respeito da 

notificação, prejudicando a análise da comprovação da mora. Ante o 

exposto, determino a complementação da exordial, em até 15 (quinze) 

dias, para que seja juntado o aviso de recebimento da notificação 

extrajudicial no endereço do devedor previsto em contrato, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. Guarantã do Norte/MT, 6 de 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001393-29.2019.8.11.0087

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:

LEANDRO CESAR COSTA (EXECUTADO)

MARISALVA LOPES PIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001393-29.2019.8.11.0087. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: MARISALVA LOPES 

PIO, LEANDRO CESAR COSTA Vistos, etc. I – Preenchidos os requisitos 

legais recebo a inicial executiva. II – Cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, nos termos do 

art. 829 do NCPC. III – Saliento que o prazo de 15 (quinze) dias para 

embargos terá seu início conforme as hipóteses enunciadas no art. 915 do 

NCPC. IV - Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito, consignando que, em caso de integral pagamento no 

prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, 

§1º, do NCPC). V – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. VI – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, determino que o Sr. Oficial de Justiça, munido de segunda via 

do mandado, proceda de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 

de tudo lavrando-se 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). 

VII – 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. VIII – Acaso haja requesto por 

parte do exequente, 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 NCPC), devendo o (a) 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, do NCPC), atentando-se 

este às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida (art. 

828, §5º, do NCPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001385-52.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACILDA LOPES PARRON (EXECUTADO)

JOSE EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON (EXECUTADO)

CIRSO PARRON PARRON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001385-52.2019.8.11.0087. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: JOSE EDUARDO 

APARECIDO SILVA PARRON, CIRSO PARRON PARRON, IRACILDA LOPES 

PARRON Vistos, etc. I – Preenchidos os requisitos legais recebo a inicial 

executiva. II – Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do NCPC. III – 

Saliento que o prazo de 15 (quinze) dias para embargos terá seu início 

conforme as hipóteses enunciadas no art. 915 do NCPC. IV - Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que, em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC). V – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. VI – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, determino 

que o Sr. Oficial de Justiça, munido de segunda via do mandado, proceda 

de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, de tudo lavrando-se 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). VII – 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. VIII – Acaso haja requesto por parte do 

exequente, 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 NCPC), devendo o (a) exequente, no 

prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas (art. 828, §1º, do NCPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida (art. 828, 

§5º, do NCPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 06 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-67.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ANTONOW (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001384-67.2019.8.11.0087. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: JOAO CARLOS 

ANTONOW Vistos, etc. I – Preenchidos os requisitos legais recebo a inicial 

executiva. II – Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do NCPC. III – 

Saliento que o prazo de 15 (quinze) dias para embargos terá seu início 

conforme as hipóteses enunciadas no art. 915 do NCPC. IV - Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que, em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC). V – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. VI – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, determino 

que o Sr. Oficial de Justiça, munido de segunda via do mandado, proceda 

de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, de tudo lavrando-se 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). VII – 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. VIII – Acaso haja requesto por parte do 

exequente, 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 NCPC), devendo o (a) exequente, no 

prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas (art. 828, §1º, do NCPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida (art. 828, 
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§5º, do NCPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 06 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001334-41.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS VIEIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001334-41.2019.8.11.0087. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: LUIZ CARLOS VIEIRA 

DE ARAUJO Vistos, etc. I – Preenchidos os requisitos legais recebo a 

inicial executiva. II – Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do NCPC. 

III – Saliento que o prazo de 15 (quinze) dias para embargos terá seu início 

conforme as hipóteses enunciadas no art. 915 do NCPC. IV - Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que, em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC). V – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. VI – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, determino 

que o Sr. Oficial de Justiça, munido de segunda via do mandado, proceda 

de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, de tudo lavrando-se 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). VII – 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. VIII – Acaso haja requesto por parte do 

exequente, 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 NCPC), devendo o (a) exequente, no 

prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas (art. 828, §1º, do NCPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida (art. 828, 

§5º, do NCPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 06 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000043-69.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU JOAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000043-69.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): AMADEU JOAO DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PROCESSO/CÓDIGO N° 

1000043-69.2020 Vistos, etc. AMADEU JOÃO DOS SANTOS ajuizou ação 

de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição por período 

especial, comum e rural, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Sustenta o autor preencher os requisitos necessários à 

concessão do benefício pleiteado, inclusive mediante tutela de evidência. 

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 híbrida. 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). Ademais, 

no tocante ao período de tempo especial, decorrente do exercício da 

função de soldador, o PPP (Perfis Profissiográfico Previdenciários) 

apresentado sob ID 28762099 não demonstra que a exposição a ruídos 

superior a 90db, conforme o Decreto nº 2.172, que vigorou entre 

05/03/1997 a 19/11/2003, pelo que, ao menos por ora, não é suficiente 
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para se entender que o referido período deve ser contado como tempo 

especial. Neste viés: PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. 

HIDROCARBONETOS. UMIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. 

I- No que se refere à conversão do tempo de serviço especial em comum, 

a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve ser aplicada a lei 

vigente à época em que exercido o trabalho, à luz do princípio tempus regit 

actum. II- Em se tratando do agente nocivo ruído, a atividade deve ser 

considerada especial se exposta a ruídos acima de 80 dB, nos termos do 

Decreto nº 53.831/64. No entanto, após 5/3/97, o limite foi elevado para 90 

dB, conforme Decreto nº 2.172. A partir de 19/11/03 o referido limite foi 

reduzido para 85 dB, nos termos do Decreto nº 4.882/03. III- A 

documentação apresentada permite o reconhecimento da atividade 

especial em parte do período pleiteado. IV- No tocante à aposentadoria por 

tempo de contribuição, a parte autora cumpriu os requisitos legais 

necessários à obtenção do benefício. V- Merece prosperar o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista a probabilidade do direito 

pleiteado e o perigo de dano. VI- Apelação do INSS parcialmente provida. 

Tutela antecipada deferida. (TRF-3 - ApCiv: 00334298420154039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de 

Julgamento: 03/06/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:17/06/2019) Assim, não há comprovação, em cognição 

sumária, do preenchimento da carência exigida. Dessa forma, inexistente 

nos autos prova suficiente do exercício da atividade rural e com contagem 

de tempo especial capaz de satisfazer o tempo mínimo de contribuição, 

inviável se torna a concessão da tutela de urgência antes da produção da 

prova testemunhal e pericial, 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. 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 Erika Muniz Daima CRM 4147/MT 

(Médica do Trabalho), com endereço profissional à Av. Dantes Martins de 

Oliveira, 555, baixo Cidade Nova, Guarantã do Norte/MT (Hospital Municipal 

Nossa Senhora do Rosário), telefone (66) 3552-1675, 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: 1) A atividade 

profissional do (a) autor (a) era exercida sob condições insalubres, 

penosas ou perigosas acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho? Em caso positivo, quais eram tais condições? 2) 

Qual ou quais os agentes físicos, químicos ou ambientais determinantes 

destas condições? No caso da presença do agente ruído, quantificar o 

nível aferido em decibeis. Sendo este variável, apontar a média resultante. 

3) O contato com agente (s) nocivo (s) ocorria todos os dias, durante toda 

a jornada laboral? Em caso negativo, durante quanto tempo? 4) O (A) 

autor (a) utilizava, de forma contínua, equipamentos de proteção individual. 

Em caso positivo, especifique: a) se há comprovação do efetivo 

recebimento, mediante apresentação de fichas e/ou documentos similares 

assinados pelo empregado; b) desde quando passaram a ser utilizados; c) 

se estes equipamentos eram eficientes - no caso de ruído, consignando 

inclusive o quantum, em decibeis, que o mecanismo podia elidir; d) se 

havia troca periódica e se atendidas as instruções normativas do 

Ministério do Trabalho no tocante à qualidade técnica do equipamento, 

prazo de validade e higienização; e) se havia treinamento e fiscalização 

para fins do correto uso dos mesmos. 5) O (A) autor (a) faz e/ou fazia jus 

à percepção de adicional de insalubridade e/ou periculosidade? Em que 

percentual? 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, 9 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000029-85.2020.8.11.0087

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:

SONIA VIANA PRIMO ANIZELLI (EXECUTADO)

RICARDO FERREIRA PRIMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000029-85.2020.8.11.0087. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: RICARDO FERREIRA 

PRIMO, SONIA VIANA PRIMO ANIZELLI Vistos, etc. I – Preenchidos os 

requisitos legais recebo a inicial executiva. II – Cite-se a parte executada 

para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, nos 

termos do art. 829 do NCPC. III – Saliento que o prazo de 15 (quinze) dias 

para embargos terá seu início conforme as hipóteses enunciadas no art. 

915 do NCPC. IV - Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, consignando que, em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do NCPC). V – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. VI – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a 

referida penhora infrutífera, determino que o Sr. Oficial de Justiça, munido 

de segunda via do mandado, proceda de imediato a penhora de bens e a 

sua avaliação, de tudo lavrando-se 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). VII – 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. VIII – Acaso 

haja requesto por parte do exequente, 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 NCPC), 

devendo o (a) exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, do NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida (art. 828, §5º, do NCPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 06 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000150-16.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000150-16.2020.8.11.0087. 

EXEQUENTE: JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. O TJMT tem determinado, ex officio, a 

remessa de demandas que versam sobre interesses dos entes públicos 

para o Juizado Especial da Fazenda Pública da correspondente comarca, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de 

produção de prova pericial, como pode ser aferido pela leitura da ementa 

abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR 

DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2º, DA 

LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. (...). (IncResDemRept 

85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 

28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018). (Grifos do Juízo). Convém 

destacar que o entendimento em tela foi exarado quando do julgamento do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 01/2018, ao qual o 

art. 927, III, do CPC , confere força vinculante para todos os órgãos 

judicantes vinculados ao TJMT. Malgrado o referido julgado verse sobre a 

cobrança de diferenças salariais decorrentes da implementação da 

denominada “Unidade Real de Valor”, o Sodalício Estadual tem ampliado o 

entendimento para outras ações que, de alguma forma, são apreciadas 

pelo Tribunal, seja em agravos de instrumento, apelação ou demais 

recursos cabíveis. No caso vertente, que versa sobre a execução de 

honorários de advogado dativo, patente é a competência absoluta dos 

Juizados da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009, “in 

verbis”: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA DATIVA - RECURSO - COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI N. 

12.153/2009. - Após o dia 23 de junho de 2015, denota-se a competência 

absoluta do Sistema das Turmas Recursais do Juizado Especial para o 

conhecimento e o julgamento de recursos interpostos contra decisões 

proferidas em ações cíveis de interesse do Estado, até o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. (TJ-MG - AC: 10071170007240001 MG, 

Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data de 

Publicação: 26/08/2019) Desta feita, perfilhando o entendimento ora 

apresentado, excepcionando o disposto nos artigos 10 e 927, §1º, ambos 

do CPC, com o filtro da razoabilidade, reconheço a incompetência absoluta 

deste Juízo e ordeno a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca, independentemente da oitiva dos envolvidos, por se tratar 

de verba de natureza alimentar. Intimem-se. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 09 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000046-24.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000046-24.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: 

ENERGISA S/A Vistos. 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. Ademais, citem-se os requeridos, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência de mediação a ser agendada, acompanhada de 

advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335. Para tanto, remetam-se os autos ao CEJUSC, para fim de que 

seja agendada audiência de mediação. Havendo desinteresse pelos réus 

na realização da audiência, deverão 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 pela Autora (CPC art. 344). 

Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Guarantã do 

Norte/MT, 09 de março de 2019. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000055-83.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000055-83.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

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, pois 

a seguradora se sub-roga à figura do consumidor atingido pelo evento 

danoso. 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 da parte autora. Determino a remessa dos autos ao CEJUSC, a fim 

de que seja designada audiência de conciliação, nos termos do art. 334, 

do CPC. Ressalto que a dispensa da solenidade fica condicionada à 

manifestação de desinteresse também da parte requerida, conforme art. 

334, §4º, I, do CPC, pelo que indefiro o pedido de não designação do ato. 

Cite-se o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, para que 

compareça 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 do autor ou dos réus à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

Autora (CPC art. 344). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Guarantã do Norte/MT, 9 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001298-96.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FREDSON ALVES SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CÂMARA DE VEREADORES DE NOVO MUNDO (REU)

MUNICIPIO DE NOVO MUNDO (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001298-96.2019.8.11.0087. 

AUTOR(A): FREDSON ALVES SANTOS REU: MUNICIPIO DE NOVO MUNDO, 

CÂMARA DE VEREADORES DE NOVO MUNDO Vistos etc. Trata-se de 

ação de interdito proibitório, com pedido liminar, ajuizada por Fredson 

Alves Santos em face de Município de Novo Mundo e Câmara de 

Vereadores de Novo Mundo. 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 o 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). Intime-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 09 de março 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000072-22.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ORGATEC ORGANIZACAO TECNICA CONTABIL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCLEITON MENEGHINI OAB - MT22882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. DOS SANTOS FILHO - EPP (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000072-22.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): ORGATEC ORGANIZACAO TECNICA CONTABIL LTDA - ME 

REU: A. N. DOS SANTOS FILHO - EPP Vistos, etc. Versam os autos sobre 

Ação Monitória, ajuizada com fulcro no artigo 700 do CPC, visando a 

obtenção de pagamento de montante individualizado. Como a petição inicial 

se acha devidamente instruída, obedecendo aos requisitos do 

procedimento especial monitório e, ainda, restando evidenciados os 

preceitos do artigo 319 do CPC, defiro a expedição do mandado monitório, 

para que o réu pague a importância buscada no prazo de 15 dias (NCPC, 

art. 701). Nesse prazo, poderá, ainda, o réu oferecer embargos, que 

suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-os que não sendo 

eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial (art. 701, NCPC). 

Expeça-se o necessário. Intimem. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 09 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001386-37.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ARNESTO JOSE BATISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001386-37.2019.8.11.0087. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ARNESTO JOSE BATISTA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. ARNESTO JOSÉ BATISTA 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 o impede de exercer atividade laborativa, pelo que postulou 

o restabelecimento 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. 

Outrossim, há dúvidas quanto ao alegado caráter permanente da 

patologia, assim como, pela legislação aplicável, não pode ser excluída a 

necessidade de revisão da incapacidade. Neste ponto, não há prova nos 

autos suficientes para concluir que a autora não foi devidamente intimada 

para o ato revisional, impondo maior cognição judicial para dirimir esta 

questão. 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 

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 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 
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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, 9 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000149-31.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000149-31.2020.8.11.0087. 

EXEQUENTE: JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação de execução de certidão de 

honorários advocatícios ajuizada por João Carlos Vidigal Santos em face 

do Estado de Mato Grosso. Tendo em vista que a demanda foi distribuída 

indevidamente pelo autor, conforme manifestação de fl. 42/42 (ID 

29175028), determino o arquivamento do presente feito, mediante as 

baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Feitas as anotações e 

comunicações necessárias, arquive-se. Guarantã do Norte/MT, 09 de 

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

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000148-46.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000148-46.2020.8.11.0087. 

EXEQUENTE: JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. O TJMT tem determinado, ex officio, a 

remessa de demandas que versam sobre interesses dos entes públicos 

para o Juizado Especial da Fazenda Pública da correspondente comarca, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de 

produção de prova pericial, como pode ser aferido pela leitura da ementa 

abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR 

DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2º, DA 

LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. (...). (IncResDemRept 

85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 

28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018). (Grifos do Juízo). Convém 

destacar que o entendimento em tela foi exarado quando do julgamento do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 01/2018, ao qual o 

art. 927, III, do CPC , confere força vinculante para todos os órgãos 

judicantes vinculados ao TJMT. Malgrado o referido julgado verse sobre a 

cobrança de diferenças salariais decorrentes da implementação da 

denominada “Unidade Real de Valor”, o Sodalício Estadual tem ampliado o 

entendimento para outras ações que, de alguma forma, são apreciadas 

pelo Tribunal, seja em agravos de instrumento, apelação ou demais 

recursos cabíveis. No caso vertente, que versa sobre a execução de 

honorários de advogado dativo, patente é a competência absoluta dos 

Juizados da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009, “in 

verbis”: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA DATIVA - RECURSO - COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI N. 

12.153/2009. - Após o dia 23 de junho de 2015, denota-se a competência 

absoluta do Sistema das Turmas Recursais do Juizado Especial para o 

conhecimento e o julgamento de recursos interpostos contra decisões 

proferidas em ações cíveis de interesse do Estado, até o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. (TJ-MG - AC: 10071170007240001 MG, 

Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data de 

Publicação: 26/08/2019) Desta feita, perfilhando o entendimento ora 

apresentado, excepcionando o disposto nos artigos 10 e 927, §1º, ambos 

do CPC, com o filtro da razoabilidade, reconheço a incompetência absoluta 

deste Juízo e ordeno a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca, independentemente da oitiva dos envolvidos, por se tratar 

de verba de natureza alimentar. Intimem-se. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 09 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000171-89.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILMAR GOMES DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000171-89.2020.8.11.0087. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: SILMAR GOMES 

DE PAULA 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 
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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. Guarantã do Norte/MT, 09 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000139-84.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BARBOSA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA MARIA DO CARMO OAB - MT24062/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 VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000139-84.2020.8.11.0087. 

AUTOR: IRENE BARBOSA DIAS REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. IRENE BARBOSA 

AMORIM ajuizou ação previdenciária de aposentadoria por idade híbrida 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Sustenta a 

parte autora preencher os requisitos necessários à concessão do 

benefício pleiteado. Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

defiro a gratuidade da Justiça. 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. Guarantã do Norte/MT, 9 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000206-49.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSMOTA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000206-49.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: BANCO SAFRA S-A REQUERIDO: TRANSMOTA 

TRANSPORTES EIRELI - ME Vistos, etc. Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo-se a cópia como mandado. Após o cumprimento, proceda-se as 

baixas e anotações de estilo, com as cautelas legais e devolva-se ao 

Juízo de origem com as nossas homenagens. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 06 de março de 2019. 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: 1000422-78.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE LEITE (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))

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado (a), para 

manifestar em relação ao comprovante de depósito do id 29388263, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-94.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO HEINST (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))

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado (a), para 

manifestar em relação ao comprovante de depósito do id 29389597, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-53.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR CLEISON ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Certidão do Trânsito em 

Julgado Certifico e dou fé, que a sentença proferida nos autos transitou 

em julgado. GUARANTÃ DO NORTE, 9 de março de 2020 PATRICIA ELAINE 

DOS SANTOS MARTINS SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE GUARANTÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 

1255, CIDADE NOVA, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 - 

TELEFONE: (66) 35522040

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-82.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE LOPES MADEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

AGROINDUSTRIAL PSF LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO(A))

VALDIR MIQUELIN OAB - MT4613-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

14/08/2019, às 13:00 horas, bem como da decisão que vale como 

MANDADO que a parte autora deverá providenciar seu cumprimento junto 

ao Cartório.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-82.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE LOPES MADEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

AGROINDUSTRIAL PSF LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO(A))

VALDIR MIQUELIN OAB - MT4613-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Certidão de Tempestividade 
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Recursal Processo: 1000413-82.2019.8.11.0087; Valor causa: R$ 

39.920,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Passo a intimar a parte recorrida na pessoa de seu(a) 

advogado(a), para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. 

GUARANTÃ DO NORTE, 9 de março de 2020 PATRICIA ELAINE DOS 

SANTOS MARTINS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

GUARANTÃ, 1255, CIDADE NOVA, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 

78520-000 TELEFONE: (66) 35522040

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-41.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 06/09/2019 

às 15:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-41.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000752-41.2019.8.11.0087; Valor causa: R$ 

39.651,44; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Material]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Passo a intimar a parte recorrida na pessoa de seu(a) 

advogado(a), para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. 

GUARANTÃ DO NORTE, 9 de março de 2020 PATRICIA ELAINE DOS 

SANTOS MARTINS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

GUARANTÃ, 1255, CIDADE NOVA, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 

78520-000 TELEFONE: (66) 35522040

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-28.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA ELIANA FLORENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JOSE DA SILVA - O RUTIATABA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado (a), para 

manifestar-se em relação ao id. 26125257, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000106-53.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓDIGO N°1000106-53.2020 Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, recebo 

a inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita. 

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC). Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar resposta, dentro 

do prazo legal, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo Civil. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). 

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, CERTIFICA-SE a 

serventia e devolva os autos conclusos para deliberações. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 06 de março de 2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-86.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEI EISING PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (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))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DECISÃO Processo: 

8010028-86.2015.8.11.0096. REQUERENTE: ROSILEI EISING PEREIRA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. 1) De proêmio, 

cumpre mencionar que compete ao julgador impulsionar o processo de 

modo a promover em tempo razoável a solução integral de mérito, sem 

eliminar da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direitos, a zelar pela 

lisura e boa-fé objetiva e a estimular que todos os sujeitos processuais 

cooperem entre si, com isonomia e paridade de tratamento, 

incumbindo-lhe, dentre outras providências, promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição das partes, inclusive com o auxílio de conciliadores ou 

mediadores judiciais, conforme dispõem os artigos 2.º a 7.º e 139, inciso 

V, do Código de Processo Civil. 2) Nesse passo, tendo em vista a 

manifestação de interesse da parte requerida no Id. n.º 24776567 na 

audiência de conciliação e sendo está possível em qualquer momento do 

processo, inclusive após prolatada a sentença, 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, 
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possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como, dos envolvidos. 3) Assim sendo, DEFIRO o petitório 

de n.º 27446567, de modo a DESIGNAR audiência de conciliação, a ser 

realizada pela conciliadora deste juízo, para o dia 18 de maio de 2020, às 

09h00min. INTIMEM-SE a parte autora e parte requerida para 

comparecerem a solenidade, na pessoa dos seus advogados. 4) Calha 

frisar que devem as partes comparecerem pessoalmente a solenidade, 

sendo que o não comparecimento injustificado do autor resultará na 

extinção do processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95. Já o não comparecimento 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, exceto na hipótese de 

ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 

audiência, a teor do disposto no referido artigo 334, caput e seus §§ 4.°, 

5.° desse mesmo Diploma Instrumental. 5) Após, caso reste infrutífera a 

conciliação, INTIMEM-SE as partes em 05 dias, para informar se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente e FAÇAM-ME o 

processo concluso para designação de audiência, saneamento do feito ou 

julgamento antecipado da lide, 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, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-18.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SASSO ANDREOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SASSO ANDREOTTO OAB - MT19981/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DECISÃO Processo: 

8010028-18.2017.8.11.0096. EXEQUENTE: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. 

Trata-se de execução de honorários dativos proposta por JULIANA 

SASSO ANDREOTTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados. Pretensão executória recepcionada pela r. decisão de Id n.º 

5705114. Petitório da parte executada de Id. n.º 6162940, concordando 

com os valores apresentado pela exequente. Realizado o cálculo pela 

contadoria do E. TJMT, consoante Id. n.º 14443784, informando que o 

valor ultrapassa o limite o RPV. Manifestação da parte exequente de Id. n.º 

14747984, renunciando ao valor excedente ao limite do RPV, para fim de 

receber por meio deste. Expedido RPV no Id. n.º 15111277. O executado 

no Id. n.º 17779462 concordou com o pagamento por meio de RPV, 

acolhendo-se a renuncia da parte exequente e pugnou pela expedição de 

novo ofício requisitório, para constar o valor até limite máximo para 

pagamento de RPV (100 UPFs). De antemão, cumpre esclarecer que 

embora o Estado de Mato Grosso tenha requerido a expedição de RPV 

com base na Lei estadual n.º 10.656/2017 de 28 de dezembro de 2017, 

que reduziu o valor do RPV, não se aplica ao presente caso, visto que a 

ação foi proposta antes da sua vigência. Assim, o presente feito será 

regido pela Lei 7.894/2003, que prevê no seu artigo 1.º o seguinte: “Art. 1º 

São considerados de pequeno valor, para fins do disposto nos §§ 3º e 5º 

do art. 100 da Constituição Federal, os créditos que administração direta, 

autárquica e fundacional pública deva quitar em decorrência de decisão 

final, da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor atualizado, por 

beneficiário, seja igual ou inferior a 256 (duzentos e cinqüenta e seis) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT), 

independentemente da natureza do crédito”. Desse modo, ante a renúncia 

expressa da parte exequente aos valores excedentes, deverá ela 

perceber o limite do RPV de 256 Unidades Padrão Fiscal do Estado de 

Mato Grosso, não de 100 Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso, como prevê a Lei de n.º 10.656/2017. Calha frisar que a Lei nº 

10.656 foi sancionada em 28/12/2017 e revogou a Lei nº 7.894/03, 

passando a reger os procedimentos para pagamento de obrigações de 

pequeno valor. Outrora o teto para expedição da Requisição de Pequeno 

Valor – RPV era estipulado pela sobredita Lei 7.894/03 em 256 (duzentos 

e cinquenta e seis) UPF’s/MT, agora com a nova Lei nº 10.656/2017 o teto 

foi reduzido para 100 (cem) UPF’s/MT. Verificado que a presente 

execução de honorários se iniciou ainda sob a égide da Lei 7.894/03, em 

12/03/2017, ou seja, anterior a entra em vigor da Lei 10.656/2017, que se 

deu em 28/12/17, devendo, portanto, a presente execução obedecer às 

disposições da lei revogada. De todo modo, a questão em análise é afeta à 

sistemática da repercussão geral no recurso extraordinário 729.107 do 

Distrito Federal e embora não tenha sido julgado, já foi colacionado o 

parecer da Procuraria-Geral da República, sendo manifestado pela 

impossibilidade da incidência retroativa da norma legal a momento anterior 

à constituição definitiva do crédito, considerando a cerne da segurança 

jurídica. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, com destaques 

em negrito: “APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO – EXECUÇÃO INICIADA – 

PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – 

ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM – RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES EM 

AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA – CONFIGURAÇÃO. 

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova 

sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na 

execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a 

irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em 

sentido contrário ao do acórdão atacado. (RE 729107 RG, Relator(a): Min. 

MARCO AURÉLIO, julgado em 26/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-3-2015 ); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV 

TRÂNSITO E JULGADO E INÍCIO DO CUMPRIMENTO ANTES DA 

PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL. IRRETROATIVIDADE . APLICAÇÃO DO 

ART. 87, ADCT. RECURSO DESPROVIDO. A edição de Lei Municipal, que 

rege os pagamentos de Requisição de Pequeno Valor, posterior ao 

trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença, não possui 

aplicabilidade as demandas em tramite, sob pena de ofensa ao princípio da 

segurança jurídica. (TJ/MT - N.U 1000283-81.2017.8.11.9005, TURMA 

RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 

30/07/2018, Publicado no DJE 01/08/2018). Nessa conjuntura, ainda que 

se possa conferir aplicabilidade imediata a Lei nº 10.656/2017, revela-se 

inseguro atingir situação jurídica já consolidada no tempo, aferindo-lhe 

aplicação retroativa, em avaria do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, 

com manifesta ofensa à segurança jurídica, a teor do artigo 5.º, inciso 

XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil. Destarte, visto 

que não se mostra razoável a aplicação ao presente feito da Lei que ainda 

não estava vigente à época da propositura da presente ação, o 

reconhecimento da aplicabilidade da Lei hoje revogada n.º Lei 7.894/03 é 

medida que se impõe. Noutro viés, quanto à renúncia da parte exequente 

ao valor excedente ao teto do RPV, entendo que de ser acolhida, visto que 

se trata de direito disponível, do qual a parte pode dispor. Nessa senda, 

preceitua o ilustre doutrinador Sílvio de Salvo Venosa[1], que a renúncia é 

um ato de disposição material, ou seja, caracteriza-se quando o indivíduo 

dispõe livremente do seu direito, sem transferi-lo a outro. Cumpre 

mencionar que uma vez promovida à renúncia não há possibilidade de 

nova demanda ser ajuizada com a finalidade de discutir o direito 

renunciado, visto que a renúncia faz coisa julgada material. Calha frisar 

que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais, como 

neste caso, ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou a extinção, como é a hipótese, de direitos 

processuais, nos termos artigo 200, caput, do CPC. 1) Isto posto, ACOLHO 

a renúncia de Id. n.º 14747984, de modo que DETERMINO que seja 

promovido o cancelamento do RPV expedido no Id. n.º 15111277 e que 

seja EXPEDIDO novo RPV no valor do teto instituído na Lei 7.894/03. 2) 

Com a juntada do RPV/Precatório, PROCEDA-SE a Secretaria de vara com 

a devida vinculação dos valores. 3) INTIME-SE a parte exequente, em 05 

dias, para fim de apresentar a conta bancária para o seu respectivo 

levantamento. 4) Apresentada a conta bancária, com o depósito dos 

respectivos valores e a sua vinculação, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento, devendo a transferência ser realizada na conta indicada 

pela parte exequente. 5) Em seguida INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar pelo que entender de direito, em 05 dias, sendo seu silêncio 

interpretado como quitação integral do crédito exequendo. 6) Transcorrido 

o prazo assinalado, nada sendo requerido, VENHA-ME o processo 

concluso para sentença de extinção. Cumpra-se, servindo a presente, no 
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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 [1] VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte 

geral. 3ª. edição. São Paulo: Ed. Atlas, 2003. pág. 388.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000077-22.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SASSO ANDREOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SASSO ANDREOTTO OAB - MT19981/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DECISÃO Processo: 

1000077-22.2017.8.11.0096. EXEQUENTE: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. 

Trata-se de execução de honorários dativos proposta por JULIANA 

SASSO ANDREOTTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados. Pretensão executória recepcionada pela r. decisão de Id n.º 

9315840. Devidamente intimada, a parte executada nada requereu, 

conforme certificado no Id. n.º 10149600. Manifestação da parte 

exequente de Id. n.º 14747701, renunciando ao valor excedente ao limite 

do RPV, para fim de receber por meio deste. Expedido RPV no Id. n.º 

15108202. De antemão, apenas a título de esclarecimento, é importante 

mencionar que o presente feito será disciplinado pela Lei n.º 7.894/2003 e 

não com base na Lei estadual n.º 10.656/2017 de 28 de dezembro de 

2017, que reduziu o valor do RPV, visto que a ação foi proposta antes da 

sua vigência. Assim, necessário se faz a leitura do artigo 1.º da n.º Lei 

7.894/2003, que prevê o seguinte: “Art. 1º São considerados de pequeno 

valor, para fins do disposto nos §§ 3º e 5º do art. 100 da Constituição 

Federal, os créditos que administração direta, autárquica e fundacional 

pública deva quitar em decorrência de decisão final, da qual não penda 

recurso ou defesa, cujo valor atualizado, por beneficiário, seja igual ou 

inferior a 256 (duzentos e cinqüenta e seis) Unidades Padrão Fiscal do 

Estado de Mato Grosso (UPFMT), independentemente da natureza do 

crédito”. Desse modo, ante a renúncia expressa da parte exequente aos 

valores excedentes, deverá ela perceber o limite do RPV de 256 Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, não de 100 Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso, como prevê a Lei de n.º 10.656/2017. 

Calha frisar que a Lei nº 10.656 foi sancionada em 28/12/2017 e revogou 

a Lei nº 7.894/03, passando a reger os procedimentos para pagamento de 

obrigações de pequeno valor. Outrora o teto para expedição da 

Requisição de Pequeno Valor – RPV era estipulado pela sobredita Lei 

7.894/03 em 256 (duzentos e cinquenta e seis) UPF’s/MT, agora com a 

nova Lei nº 10.656/2017 o teto foi reduzido para 100 (cem) UPF’s/MT. 

Verificado que a presente execução de honorários se iniciou ainda sob a 

égide da Lei 7.894/03, em 04/08/2017, ou seja, anterior a entra em vigor da 

Lei 10.656/2017, que se deu em 28/12/17, devendo, portanto, a presente 

execução obedecer às disposições da lei revogada. De todo modo, a 

questão em análise é afeta à sistemática da repercussão geral no recurso 

extraordinário 729.107 do Distrito Federal e embora não tenha sido julgado, 

já foi colacionado o parecer da Procuraria-Geral da República, sendo 

manifestado pela impossibilidade da incidência retroativa da norma legal a 

momento anterior à constituição definitiva do crédito, considerando a 

cerne da segurança jurídica. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

julgados, com destaques em negrito: “APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO – 

EXECUÇÃO INICIADA – PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR – ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA 

ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – 

PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA – 

CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à 

incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de 

pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da 

segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de 

julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão atacado. 

(RE 729107 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 26/02/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-3-2015 

); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR - RPV TRÂNSITO E JULGADO E INÍCIO DO 

CUMPRIMENTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL. 

IRRETROATIVIDADE . APLICAÇÃO DO ART. 87, ADCT. RECURSO 

DESPROVIDO. A edição de Lei Municipal, que rege os pagamentos de 

Requisição de Pequeno Valor, posterior ao trânsito em julgado e o início do 

cumprimento de sentença, não possui aplicabilidade as demandas em 

tramite, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. (TJ/MT - 

N.U 1000283-81.2017.8.11.9005, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 

01/08/2018). Nessa conjuntura, ainda que se possa conferir aplicabilidade 

imediata a Lei nº 10.656/2017, revela-se inseguro atingir situação jurídica 

já consolidada no tempo, aferindo-lhe aplicação retroativa, em avaria do 

direito adquirido, do ato jurídico perfeito, com manifesta ofensa à 

segurança jurídica, a teor do artigo 5.º, inciso XXXVI, da Constituição da 

República Federativa do Brasil. Destarte, visto que não se mostra razoável 

a aplicação ao presente feito da Lei que ainda não estava vigente à época 

da propositura da presente ação, o reconhecimento da aplicabilidade da 

Lei hoje revogada n.º Lei 7.894/03 é medida que se impõe. Noutro viés, 

quanto à renúncia da parte exequente ao valor excedente ao teto do RPV, 

entendo que de ser acolhida, visto que se trata de direito disponível, do 

qual a parte pode dispor. Nessa senda, preceitua o ilustre doutrinador 

Sílvio de Salvo Venosa[1], que a renúncia é um ato de disposição material, 

ou seja, caracteriza-se quando o indivíduo dispõe livremente do seu 

direito, sem transferi-lo a outro. Cumpre mencionar que uma vez 

promovida à renúncia não há possibilidade de nova demanda ser ajuizada 

com a finalidade de discutir o direito renunciado, visto que a renúncia faz 

coisa julgada material. Calha frisar que os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais, como neste caso, ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou a extinção, como 

é a hipótese, de direitos processuais, nos termos artigo 200, caput, do 

CPC. 1) Isto posto, ACOLHO a renúncia de Id. n.º 14747701, de modo que 

DETERMINO que seja promovido o cancelamento do RPV expedido no Id. 

n.º 15108202 e que seja EXPEDIDO novo RPV no valor do teto instituído na 

Lei 7.894/03. 2) Com a juntada do RPV/Precatório, PROCEDA-SE a 

Secretaria de vara com a devida vinculação dos valores. 3) INTIME-SE a 

parte exequente, em 05 dias, para fim de apresentar a conta bancária 

para o seu respectivo levantamento. 4) Apresentada a conta bancária, 

com o depósito dos respectivos valores e a sua vinculação, EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento, devendo a transferência ser realizada na conta 

indicada pela parte exequente. 5) Em seguida, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar pelo que entender de direito, em 05 dias, sendo 

seu silêncio interpretado como quitação integral do crédito exequendo. 6) 

Transcorrido o prazo assinalado, nada sendo requerido, VENHA-ME o 

processo concluso para sentença de extinção. 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 [1] VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: 

Parte geral. 3ª. edição. São Paulo: Ed. Atlas, 2003. pág. 388.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-71.2015.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA REGINA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA DECISÃO Processo: 

8010029-71.2015.8.11.0096. REQUERENTE: CREUSA REGINA RIBEIRO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1) Sem delongas, verifico que o inventariante 

não trouxe ao processo procuração outorgando poderes de 

representação pelos demais herdeiros, o que é imprescindível, visto que 
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se trata de pretensão em fase de cumprimento, objetivando o 

levantamento de valores. Assim, DETERMINO que seja apresentada a 

procuração em nome dos demais herdeiros ou que estes se manifestem 

no presente feito, em 15 dias, sob pena de não ser admitida a sucessão 

processual. 2) Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte requerente, em 05 

dias, para pugnar o que entender de direito. 3) Transcorrido o prazo 

assinalado, nada sendo requerido e havendo a apresentação da 

procuração em nome dos herdeiros ou manifestação por estes, com a 

comprovação de herdeiros, na forma do artigo 691, do NCPC, a fim de dar 

regular prosseguimento ao feito, DEFIRO a sucessão processual para o 

fim de substituir o Sra. Creusa Regina Ribeiro dos Santos no polo ativo por 

seus herdeiros ou espólio, uma vez que ficou comprovado o falecimento 

da requerente. PROCEDA-SE a secretaria com as devidas retificações no 

Sistema PJE. 4) Após tudo cumprido, VENHA-ME o processo concluso 

para análise do pedido de levantamento. 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: 1000032-81.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON ROBERTO GARCIA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON GARCIA BUENO OAB - MT0020391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000032-81.2018.8.11.0096 REQUERENTE: CLEYTON ROBERTO GARCIA 

BUENO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. 

Trata-se de cumprimento de sentença, proposto por CLEYTON ROBERTO 

GARCIA BUENO em face da AZUL LINHAS AÉREAS ambos qualificados. 

Proferida sentença procedente no Id. n.º 20772846. Informado o depósito 

do pagamento a título de condenação pela parte executada no Id. n.º 

25183155, bem como foi anexado o comprovante de depósito judicial no Id. 

n.° 25183161, a requerer o arquivamento do feito. Petitório da parte 

exequente de Id. n.º 25930901, informando que a parte executada 

depositou os valores a título de condenação, de modo que concordou com 

os valores e requereu o seu levantamento. A parte exequente concordou 

expressamente com as valores depositados judicialmente e requereu o 

respectivo levantamento e, consequentemente a extinção do feito. Desse 

modo, é a redação do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita. (...)”. Nesse passo, quitado o crédito exequendo, a extinção do 

processo é medida que se impõe, pois exaurido o seu mérito, pelo 

pagamento. Não há constrições ou restrições, nem liberações ou 

diligências outras a serem promovidas. Sem pendências, salvo o 

levantamento dos valores depositados. 1) Ex positis, JULGO EXTINTO o 

processo, nos termo dos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de 

Processo Civil. 2) Ademais, DETERMINO que seja vinculado ao presente 

feito os valores depositados no Id. n.º 25183161. Realizada a vinculação, 

DEFIRO o levantamento dos referidos valores, em favor da parte 

exequente, por meio de alvará judicial, conforme requerido no Id. n.º 

25930901, devendo a transferência ser realizada na conta informada no 

sobredito petitório, visto que ao douto advogado foi outorgado poderes 

para receber e dar quitação, pelo instrumento procuratório de Id. n.º 

12310457. 3) SEM custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, visto que incabíveis nesta fase processual, a teor do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 4) Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 5) Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, certifique-se, anote-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas devidas. P. I. C Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-23.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GARBO MISSASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000053-23.2019.8.11.0096. REQUERENTE: MARIA APARECIDA GARBO 

MISSASSE REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. 

Trata-se de cumprimento de sentença, proposto por MARIA APARECIDA 

GARBO MISSASSE em face da BANCO BRADESCO S/A. ambos 

qualificados. Proferida sentença procedente no Id. n.º 24306564. 

Informado o depósito do pagamento a título de condenação pela parte 

executada no Id. n.º 26339851, bem como foi anexado o comprovante de 

depósito judicial no Id. n.° 26339854, a requerer o arquivamento do feito. 

Petitório da parte exequente de Id. n.º 27674706, informando que a parte 

executada depositou os valores a título de condenação, de modo que 

requereu o seu levantamento, a sinalizar que concorda com os valores, 

visto que nada requereu. Manifestação da parte executada de Id. n.º 

28536331, informando que foi cumprida a obrigação de fazer. A parte 

exequente requereu o levantamento dos valores, de modo a indicar que 

concorda com os valores depositados judicialmente, uma vez que nada 

mais pugnou. Desse modo, é a redação do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II 

- a obrigação for satisfeita. (...)”. Nesse passo, quitado o crédito 

exequendo, a extinção do processo é medida que se impõe, pois exaurido 

o seu mérito, pelo pagamento. Não há constrições ou restrições, nem 

liberações ou diligências outras a serem promovidas. Sem pendências, 

salvo o levantamento dos valores depositados. 1) Ex positis, JULGO 

EXTINTO o processo, nos termo dos artigos 924, inciso II, e 925 do Código 

de Processo Civil. 2) Ademais, DETERMINO que seja vinculado ao presente 

feito os valores depositados no Id. n.º 26339854. Realizada a vinculação, 

DEFIRO o levantamento dos referidos valores, em favor da parte 

exequente, por meio de alvará judicial, conforme requerido no Id. n.º 

27674706, devendo a transferência ser realizada na conta informada no 

sobredito petitório, visto que ao douto advogado foi outorgado poderes 

para receber e dar quitação, pelo instrumento procuratório de Id. n.º 

16381196. 3) SEM custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, visto que incabíveis nesta fase processual, a teor do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 4) Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 5) Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, certifique-se, anote-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas devidas. P. I. C Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-38.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RENATO MISSASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000052-38.2019.8.11.0096. REQUERENTE: ANTONIO RENATO MISSASSE 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, a 

teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. Trata-se de 

cumprimento de sentença, proposto por ANTONIO RENATO MISSASSE em 

face da BANCO BRADESCO S/A. ambos qualificados. Homologado por 

sentença o acordo entabulado pelas partes, conforme Id. n.º 24306560. 

Informado o depósito do pagamento dos valores pactuados pela 

executada no Id. n.º 24351214, bem como foi anexado o comprovante de 

depósito judicial no Id. n.° 24351215, a requerer o arquivamento do feito. 

Manifestação da parte executada de Id. n.º 24423311, informando que foi 

cumprida a obrigação de fazer. Petitório da parte exequente de Id. n.º 

24555955, informando que a parte executada depositou os valores 

acordados, de modo que requereu o seu levantamento, a sinalizar que 

concorda com os valores, visto que nada requereu. A parte exequente 

requereu o levantamento dos valores, de modo a indicar que concorda 

com os valores depositados judicialmente, uma vez que nada mais 

pugnou. Desse modo, é a redação do artigo 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita. (...)”. Nesse passo, quitado o crédito exequendo, 

a extinção do processo é medida que se impõe, pois exaurido o seu 

mérito, pelo pagamento. Não há constrições ou restrições, nem liberações 

ou diligências outras a serem promovidas. Sem pendências, salvo o 

levantamento dos valores depositados. 1) Ex positis, JULGO EXTINTO o 

processo, nos termo dos artigos 924, inciso II, e 925 do Código de 

Processo Civil. 2) Ademais, DETERMINO que seja vinculado ao presente 

feito os valores depositados no Id. n.º 24351215. Realizada a vinculação, 

DEFIRO o levantamento dos referidos valores, em favor da parte 

exequente, por meio de alvará judicial, devendo a transferência a ser 

realizada na conta a ser informada, em 05 dias, em nome da parte autora, 

visto que ao douto advogado não foi outorgado poderes para receber e 

dar quitação, conforme instrumento procuratório de Id. n.º 16379603. 3) 

SEM custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

visto que incabíveis nesta fase processual, a teor do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 4) Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. 5) Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

certifique-se, anote-se e arquivem-se os autos, com as baixas devidas. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000464-79.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANGELO ESPARAPANI OAB - SP185295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DESPACHO Processo: 1000464-79.2019.8.11.0027. AUTOR(A): 

ALMERINDA DE SOUZA PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Manifestem-se as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, informando as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, volte os autos concluso para 

saneamento do feito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Itiquira/MT, 09 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000865-78.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DO PRADO (REU)

DALVA VAZ DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCY ALVES VELASCO OAB - MT5847-O (ADVOGADO(A))

SAULO CAMPOS VIANA OAB - MG190084 (ADVOGADO(A))

 

. Código nº: 1000865-78.2019.811.0027 Vistos. Em cumprimento as novas 

determinações, a qual prevê revisão das prisões provisórias 

trimestralmente, neste caso, feita nova análise, quanto à manutenção ou 

não da prisão preventiva decretada em face dos réus Odair José do Prado 

e Dalva Vaz da Silva, em síntese, verifico ainda se mostrarem presentes 

os requisitos da medida extrema, uma vez que a ação está em seu início, 

sendo, neste ato, ainda necessário resguardar a futura aplicação da Lei 

Penal. Neste diapasão, no presente caso, a prisão preventiva decretada 

deve ser mantida pelos seus próprios termos, pois, necessária e razoável, 

considerando que foi bem fundamentada na gravidade em concreto do 

crime praticado com violência, fato que teria ocasionado à morte precoce 

da vítima, além do que, como pontuado, ainda se mostra evidente a 

conveniência da instrução criminal. Desta forma, verifico que está vigente 

e preenchido o requisito do “periculum libertatis”, e, apesar de a medida 

ser excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de 

inocência, de forma que somente se justifica a permanência da 

segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art.312, CPP), 

sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em 

contrapartida ao interesse individual do acusado. Segundo o STJ, “(...) 1. 

Não se mostra razoável que a presunção de inocência seja elevada à 

culminância de valor absoluto e intangível, capaz de pairar acima ou além 

do horizonte da realidade dos processos e da urgente e imperiosa 

necessidade de se reprimir as infrações penais, com os meios legais 

postos ao dispor da estrutura estatal empenhada nesse mister.” (HC 

125.609/GO - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJe 

03/05/2010). Neste sentido, os pressupostos da prisão cautelar estão 

preenchidos, eis que o crime imputado é punido com reclusão (art. 313, 

inciso I, do CPP). Corrobora ainda, as provas da existência do delito 

(‘fumus comissi delicti’) e a violência extrema praticada. Além disso, 

permanece inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da 

prisão preventiva dos réus, uma vez que está presente a gravidade em 

concreto do delito, pois os denunciados esquartejaram e atearam fogo no 

cadáver da vítima. Ademais, teriam ateado fogo novamente no cadáver da 

vítima, em outro local, assim como teriam escondido o corpo, tentando 

ludibriar as investigações. Ante o exposto, nos termos da fundamentação 

acima e da legítima que decretou a respectiva prisão, por ora, MANTENHO 

A PRISÃO PREVENTIVA em face dos réus Passado isso, diante do 

requerimento apresentado em certidão (ID 29172015), NOMEIO o (a) 

SAULO CAMPOS VIANA - OAB/MG 190084, para promover a defesa dos 

interesses do denunciado durante (Odair José do Prado), FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 10 URH (fase instrução). Por 

conseguinte, nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogado nomeado para o munus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignados os 

termos dos § 1º e 4º do mencionado provimento para fins de 

conhecimento e advertência aos advogados nomeados: “No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”. 

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento. INTIMEM-SE o (a) advogado (a) mencionado (a) para requerer 

o que for de direito (apresentação de defesa preliminar). Quanto à defesa 

da ré Dalva Vaz da Silva, (Dr. Alcir Alves Velasco), intime-o pela 
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derradeira vez para representação e apresentação das defesas 

respectivas em favor da acusada no prazo legal. Em tempo, caso o 

causídico mantenha-se inerte, intime a acusada para informar se fará 

contratação de outro advogado ou se desejará a nomeação de um 

profissional dativo. Às providências, com URGÊNCIA. CUMPRA-SE. 

Expedindo o necessário. Itiquira/MT, 06 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000865-78.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DO PRADO (REU)

DALVA VAZ DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCY ALVES VELASCO OAB - MT5847-O (ADVOGADO(A))

SAULO CAMPOS VIANA OAB - MG190084 (ADVOGADO(A))

 

. Código nº: 1000865-78.2019.811.0027 Vistos. Em cumprimento as novas 

determinações, a qual prevê revisão das prisões provisórias 

trimestralmente, neste caso, feita nova análise, quanto à manutenção ou 

não da prisão preventiva decretada em face dos réus Odair José do Prado 

e Dalva Vaz da Silva, em síntese, verifico ainda se mostrarem presentes 

os requisitos da medida extrema, uma vez que a ação está em seu início, 

sendo, neste ato, ainda necessário resguardar a futura aplicação da Lei 

Penal. Neste diapasão, no presente caso, a prisão preventiva decretada 

deve ser mantida pelos seus próprios termos, pois, necessária e razoável, 

considerando que foi bem fundamentada na gravidade em concreto do 

crime praticado com violência, fato que teria ocasionado à morte precoce 

da vítima, além do que, como pontuado, ainda se mostra evidente a 

conveniência da instrução criminal. Desta forma, verifico que está vigente 

e preenchido o requisito do “periculum libertatis”, e, apesar de a medida 

ser excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de 

inocência, de forma que somente se justifica a permanência da 

segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art.312, CPP), 

sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em 

contrapartida ao interesse individual do acusado. Segundo o STJ, “(...) 1. 

Não se mostra razoável que a presunção de inocência seja elevada à 

culminância de valor absoluto e intangível, capaz de pairar acima ou além 

do horizonte da realidade dos processos e da urgente e imperiosa 

necessidade de se reprimir as infrações penais, com os meios legais 

postos ao dispor da estrutura estatal empenhada nesse mister.” (HC 

125.609/GO - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJe 

03/05/2010). Neste sentido, os pressupostos da prisão cautelar estão 

preenchidos, eis que o crime imputado é punido com reclusão (art. 313, 

inciso I, do CPP). Corrobora ainda, as provas da existência do delito 

(‘fumus comissi delicti’) e a violência extrema praticada. Além disso, 

permanece inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da 

prisão preventiva dos réus, uma vez que está presente a gravidade em 

concreto do delito, pois os denunciados esquartejaram e atearam fogo no 

cadáver da vítima. Ademais, teriam ateado fogo novamente no cadáver da 

vítima, em outro local, assim como teriam escondido o corpo, tentando 

ludibriar as investigações. Ante o exposto, nos termos da fundamentação 

acima e da legítima que decretou a respectiva prisão, por ora, MANTENHO 

A PRISÃO PREVENTIVA em face dos réus Passado isso, diante do 

requerimento apresentado em certidão (ID 29172015), NOMEIO o (a) 

SAULO CAMPOS VIANA - OAB/MG 190084, para promover a defesa dos 

interesses do denunciado durante (Odair José do Prado), FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 10 URH (fase instrução). Por 

conseguinte, nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o 

advogado nomeado para o munus público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignados os 

termos dos § 1º e 4º do mencionado provimento para fins de 

conhecimento e advertência aos advogados nomeados: “No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT”. 

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento. INTIMEM-SE o (a) advogado (a) mencionado (a) para requerer 

o que for de direito (apresentação de defesa preliminar). Quanto à defesa 

da ré Dalva Vaz da Silva, (Dr. Alcir Alves Velasco), intime-o pela 

derradeira vez para representação e apresentação das defesas 

respectivas em favor da acusada no prazo legal. Em tempo, caso o 

causídico mantenha-se inerte, intime a acusada para informar se fará 

contratação de outro advogado ou se desejará a nomeação de um 

profissional dativo. Às providências, com URGÊNCIA. CUMPRA-SE. 

Expedindo o necessário. Itiquira/MT, 06 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000180-37.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DE JESUS SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITIQUIRA VARA ÚNICA DE ITIQUIRA Av. Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, 

ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 EDITAL CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO RAFAEL SIMAN 

CARVALHO PROCESSO n. 1000180-37.2020.8.11.0027 Valor da causa: 

R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) POLO 

ATIVO: Nome: LUIZA DA COSTA LIMA Endereço: chacara pampa alegre, 

sn, zona rural, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 POLO PASSIVO: Nome: 

AGNALDO DE JESUS SOUZA Endereço: Lugar incerto e não sabido. 

FINALIDADE: efetuar a citação do polo passivo, acima qualificado, 

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, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: 

LUIZA DA COSTA LIMA, brasileira, casada, desempregada, portadora do 

CPF de nº 021.829.571-54, e do RG de nº 001.568.161, com endereço na 

chácara pampa Alegre, s/n em Itiquira - MT, por intermédio de seu 

advogado nomeado de forma DATIVA por este juízo, AÇÃO DE DIVÓRCIO 

DIRETO em face de AGNALDO JESUS DE SOUZA, brasileiro, portado do 

CPF de nº 990.026.631- 53, residente e domiciliado em local incerto e não 

sabido (ignorado), pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos: 

DOS FATOS: A requerente casou-se com o requerido em 25 de maio de 

2012, sob o regime de Comunhão PARCIAL DE BENS, junto ao Cartório 

conforme certidão de casamento anexo. Desta união, não foram 

adquiridos bens e não tiveram filhos; Na data de aproximadamente 10 de 

fevereiro de 2013, o casal discutiu e não mais quiseram continuar o 

relacionamento conjugal, pois, a convivência em comum, tornou-se 

insuportável, e em razão disso, desde então, decidiram de fato se 

separarem; Após a separação, o Requerido sumiu e a Requerente nunca 

mais teve notícias de seu paradeiro. Dessa forma, não havendo mais 

nenhuma ligação de sentimento entre o casal, não há por que se perpetuar 

tamanho constrangimento, sofrimento, e ainda, o impedimento legal para 

que o requerente possa constituir novo casamento e família. Ou seja, para 

que o requerente possa casar-se novamente, o divórcio é o remédio 

obrigatório para tal fim; Conforme mencionado, o casal não teve filhos, não 

tem bens a partilhar e nem fixação de pensão alimentícia; Em razão do 
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sumiço do Réu e do direito da Autora, conforme demonstrados pelos fatos 

e fundamentos supracitados, requer, a citação por edital do requerido, nos 

moldes do artigo 256 e 257, do CPC. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos etc. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. Concedo a requerente os 

benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. Cite-se a 

parte requerida, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias para querendo, 

contestar a ação. Consigne-se no edital que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

autora (art. 285 e 319 do CPC). Após, decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, intime-se a parte requerente para se manifestar e requerer 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Itiquira/MT, 18 de fevereiro de 2020. Rafael Siman 

Carvalho- 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, ROBSON DA SILVA SOUZA, digitei. ITIQUIRA, 9 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.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000179-86.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA VELASCO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANGELO ESPARAPANI OAB - SP185295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA TERMO DE DELIBERAÇÃO Processo: 1000179-86.2019.811.0027 

Aos 04 (quatro) dias do mês de março do ano dois mil e vinte às 

13h00min, nesta cidade e Comarca de ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, 

na sala de audiências da Única Vara, presente o Exmº. Sr. Dr. Rafael 

Siman Carvalho, MM. Juiz de Direito, realizado o pregão constatou-se: 

PARTES: Autor: Julia Velasco Ribeiro. Advogado: Renato Gonçalves 

Raposo Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social (ausente). 

Procurador (a): (ausente). OCORRÊNCIA: Aberta audiência constatou-se a 

presença da parte autora acompanhado de sua advogada e das 

testemunhas. A ausência do Procurador do INSS. Foi dada ciência prévia 

das partes quanto à segurança e à confiabilidade do sistema adotado e 

sobre a utilização do registro fonográfico ou audiovisual, com a 

advertência acerca da vedação de divulgação não autorizada dos 

registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. As testemunhas 

Valdemar Lemos Gonçalves, Idalia Batista Gonçalves foram ouvidos em 

termos apartados, mediante gravação em mídia de áudio e vídeo (CD), que 

faz parte integrante do presente termo de audiência digitalizada. A parte 

autora requereu a desistência da oitiva da testemunha Izonel Antonio 

Procopio. Tendo em vista a ausência do procurador do INSS, dispenso o 

depoimento pessoal da parte autora. O advogado da parte requerida 

requer prazo para juntada de substabelecimento. Dada a palavra ao 

requerente, para alegações finais assim se manifestou: MM. Juiz, Pela 

procedência do pedido constante da inicial. DELIBERAÇÃO O MM. Juiz 

proferiu o seguinte: Vistos, etc. Homologo a desistência da oitiva da 

testemunha Izonel Antonio Procopio. Defiro o prazo de 03 (três) dias para 

juntada de substabelecimento. Ante a ausência da parte Requerida, 

apesar de devidamente intimada e sendo audiência de instrução, resta 

preclusa a sua apresentação de memoriais. Assim, encerrada a fase de 

instrução, o processo está apto para sentença, uma vez que a parte 

autora já apresentou os memoriais, pois reiterou neste ato a inicial. Sendo 

que em relação à parte Requerida, como já mencionado, ocorreu à 

preclusão. Sentença proferida em audiência. -SENTENÇA- Trata-se de 

ação ordinária de concessão de aposentadoria rural por idade, segurado 

especial, interposta por JULIA VELASCO RIBEIRO, qualificada na inicial, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em 

síntese, que sempre exerceu atividade rurícola. Mencionou que atende 

aos requisitos exigidos por lei para obter o recebimento do benefício de 

aposentadoria por idade. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 

18/41. Devidamente citado, o INSS apresentou contestação às fls. 50, 

alegando que o requerente não comprovou sua condição de segurado 

especial e que a prova documental colacionada aos autos não teria o 

condão de comprovar a sua atividade rural em regime de economia familiar 

pelo período igual ao de carência, ainda que de forma descontínua. 

Documentos às fls. 35/36 Às fls. 63/65 consta impugnação à contestação. 

Durante a instrução, foram ouvidas duas 02 testemunhas. Alegações 

finais remissivas. É o relatório. DECIDO Primeiro, faço análise ao que 

consta nos autos, precipuamente a preliminar arguida no mérito da 

contestação, quanto à prescrição quinquenal dos valores vencidos antes 

do ajuizamento da ação. Pois bem, considerando a data do requerimento 

administrativo (22/08/2016) e a data da interposição/distribuição da ação, 

verifica-se a inocorrência do lapso temporal maior que 05 (cinco) anos, 

razão pela qual, não há que se falar em prescrição quinquenal. Analisando 

os autos, bem como o seu conjunto probatório, infere-se que o pedido 

merece prosperar, como logo será demonstrado. Com efeito, a parte 

Autora instruiu a inicial com os seguintes documentos: a) Documentos 

pessoais; b) certidão negativa de débitos com o Sindicato Rural desde 

1998 até 2014; c) comprovantes de recolhimento da contribuição sindical 

rural de 2005/2018; d) recibo do sindicato dos produtores rurais de 

Rondonópolis referente ao pagamento da contribuição dos anos de 1998 

até 2004; e) CTPS assinada nos anos de 2003 e 2008 em atividade rural; 

f) comprovante do indeferimento do pedido perante o INSS. Passado isso, 

temos que, diante da dificuldade do rurícola colecionar provas da sua 

atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de prova de 

tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à comprovação do 

exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 

8.213/91, é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, 

portanto, outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo.[1]” É nesse sentido que o STJ elenca alguns documentos que 

podem comprovar a condição de trabalhador rural, in verbis: 1.1 

Anotações contidas na certidão do registro do casamento civil. (AR 

664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 1.2 Certificado de 

reservista, em nome do autor, onde consta a profissão de agricultor 

(EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 31-5-1999, p. 

167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de lavrador do 

requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, 

p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.4 

Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor do marido da 

requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158; 

RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 180); 1.5 Cadastro 

de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 238353-SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração do ex-empregador, 

contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. Jorge Scartezzini, DJU 

3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações contemporâneas, às quais se juntou 

certidão de informações cadastrais da Secretaria da Fazenda da 

Prefeitura do Município, conjuntamente. (RESP 174117/SP, Min. José 

Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 Certificado de dispensa de 

incorporação, constando a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

165536/SP, Min. José Dantas, DJU 1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. 

Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.9 Material fotográfico do exercício 

do trabalho. RESP 147638/SP, Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 

61277); 1.10 CTPS onde consta a profissão de lavrador do requerente. 
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(RESP 133477/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; 

RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título 

eleitoral onde conste a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 

252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. 

Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, 

referindo-se a este como lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, 

DJU 8-9-1997, p. 42578); 1.13 Certidão do registro de imóvel rural de 

pequena área, onde vive e trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. 

José Dantas, DJU 13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento 

Militar, no qual consta expressamente a profissão de rurícola do 

requerente. (RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 

1.15 Escritura publica de imóvel rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo 

da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 48259); 1.16 Documentos em nome do 

cônjuge apenas quando caracterizado regime de economia familiar. (RESP 

238549/CE, Min. Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 

Contrato particular de parceria agrícola contemporâneo aos fatos. 

(EDRESP 125771/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, 

p.53122). Neste sentido, verifico que a parte requerente não anexou aos 

autos documentos que efetivamente comprovam sua atividade rurícola 

atual; tão somente agrega ao pleito inicial a oitiva das testemunhas 

arroladas, as quais foram uníssonas em asseverar que a autora sempre 

viveu e trabalhou em zona rural. Destarte, denoto que a condição de 

trabalhador rural está devidamente caracterizada nos autos, pelos 

documentos juntados e prova testemunhal produzida. Ainda, os 

documentos juntados em conjunto com a prova testemunhal produzidos, 

corroboram para comprovar que a autora sempre se dedicou à atividade 

rural. Ademais, o depoimento das testemunhas inquiridas em juízo, 

confirma a qualidade de trabalhador rural da Requerente, sendo que 

afirmaram que conhecem a parte autora e desde então sempre a viram na 

lide campense. A respeito do período de trabalho rural, como se pode 

observar, a parte Autora comprovou que o exerce desde o ano de 1.998. 

A concessão da aposentadoria do trabalhador rural por idade, prevista no 

art.48 do Plano de Benefícios da Previdência Social Lei 8.213/91, está 

condicionada ao preenchimento de dois requisitos, vejamos: a) idade 

mínima de sessenta (60) anos para o homem e de cinquenta e cinco (55) 

anos para a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e, b) comprovação do 

exercício de atividade rural nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. O 

requisito etário resta comprovado às fls. 19/20, por cópia dos documentos 

de identidade e CPF. Por sua vez, quanto à atividade rural no período de 

carência do benefício, sabe-se que a comprovação do tempo de serviço 

para fins previdenciários pressupõe início razoável de prova material 

contemporânea ao período alegado, (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91; Súmula 

149 do STJ). Pelos motivos acima expressos, verifico que o demandante 

conseguiu comprovar, através de documentos e testemunhas, a 

dedicação ao trabalho rural desde o ano de 1998. Posto isso, saciados os 

requisitos legais, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de JULIA VELASCO RIBEIRO, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, a contar da data do indeferimento administrativo (DIP/DIB), 

com incidência de juros de mora a partir da citação. No presente caso, 

deverá incidir o INPC para correção monetária necessária. Quanto aos 

juros de mora, permanece aplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, devendo 

ser calculados com base no índice de juros aplicados à caderneta de 

poupança. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, 

que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas[2] até a prolação 

da sentença, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Em tempo, para fins de 

consideração para marco de DIP/DIB, deverá ser aplicada a data do 

indeferimento administrativo. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte Autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso I, do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos. 

Publicado em audiência, intime-se o INSS. Saem os presentes intimados. 

Após o trânsito em julgado, independente de nova conclusão, INTIME-SE a 

parte requerente para pugnar o que entender de direito. Quitado o débito, 

AO ARQUIVO, com as baixas de estilo. Síntese do Julgado: I - o nome da 

segurada: JULIA VELASCO RIBEIRO,; II - benefício concedido: 

Aposentadoria Rural por idade; III - a renda mensal atual: um salário 

mínimo; IV - a data de início do benefício – DIB: 22/08/2016; V - a renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; VI - data do início do pagamento: 

30 dias, a contar da ciência da decisão. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito [1] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ DATA:13/12/2004 

PÁGINA:424. [2] Súmula 111 do STJ: “Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas”.

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-33.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE ASSIS LIMA DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA Processo: 1000092-33.2019.8.11.0027. -SENTENÇA- Trata-se de 

ação ordinária de concessão de aposentadoria rural por idade, segurado 

especial, interposta por FRANCISCA DE ASSIS LIMA DANTAS, qualificada 

na inicial, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

alegando, em síntese, que sempre exerceu atividade rurícola. Mencionou 

que atende aos requisitos exigidos por lei para obter o recebimento do 

benefício de aposentadoria por idade. Com a inicial, vieram os documentos 

de id 18190450. Devidamente citado, o INSS deixou transcorrer o prazo “in 

albis”. Durante a instrução, foram ouvidas duas 02 testemunhas. 

Alegações finais remissivas. É o relatório. DECIDO Analisando os autos, 

bem como o seu conjunto probatório, infere-se que o pedido merece 

prosperar, como logo será demonstrado. Com efeito, a parte Autora 

instruiu a inicial com os seguintes documentos: a) Documentos pessoais; 

b) certidão de casamento, onde consta a profissão de seu marido como 

sendo a de agricultor; c) extrato processual do marido da requerente em 

processo onde foi julgado procedente o pedido para a aposentadoria por 

invalidez rural; d) comprovante do indeferimento do pedido perante o INSS. 

Passado isso, temos que, diante da dificuldade do rurícola colecionar 

provas da sua atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao 

início de prova de tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[1]” É nesse sentido que o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 

de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 
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lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122). Neste sentido, 

verifico que a parte requerente não anexou aos autos documentos que 

efetivamente comprovam sua atividade rurícola atual; tão somente agrega 

ao pleito inicial a oitiva das testemunhas arroladas, as quais foram 

uníssonas em asseverar que a autora sempre viveu e trabalhou em zona 

rural. Destarte, denoto que a condição de trabalhador rural está 

devidamente caracterizada nos autos, pelos documentos juntados e prova 

testemunhal produzida. Ainda, os documentos juntados em conjunto com a 

prova testemunhal produzidos, corroboram para comprovar que a autora 

sempre se dedicou à atividade rural. Ademais, o depoimento das 

testemunhas inquiridas em juízo, confirma a qualidade de trabalhador rural 

da Requerente, sendo que afirmaram que conhecem a parte autora e 

desde então sempre a viram na lide campense. A respeito do período de 

trabalho rural, como se pode observar, a parte Autora comprovou que o 

exerce desde o ano de 1.975. A concessão da aposentadoria do 

trabalhador rural por idade, prevista no art.48 do Plano de Benefícios da 

Previdênci a Social Lei 8.213/91, está condicionada ao preenchimento de 

dois requisitos, vejamos: a) idade mínima de sessenta (60) anos para o 

homem e de cinquenta e cinco (55) anos para a mulher (art. 201, § 7º, 

inciso II, CF); e, b) comprovação do exercício de atividade rural nos termos 

do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. O requisito etário resta comprovado pelo 

id 18190459, por cópia dos documentos de identidade da requerente. Por 

sua vez, quanto à atividade rural no período de carência do benefício, 

sabe-se que a comprovação do tempo de serviço para fins 

previdenciários pressupõe início razoável de prova material 

contemporânea ao período alegado, (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91; Súmula 

149 do STJ). Pelos motivos acima expressos, verifico que o demandante 

conseguiu comprovar, através de documentos e testemunhas, a 

dedicação ao trabalho rural desde o ano de 1975. Posto isso, saciados os 

requisitos legais, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de FRANCISCA DE ASSIS LIMA DANTAS, no valor 

de 01 (um) salário mínimo, a contar da data do indeferimento administrativo 

(DIP/DIB), com incidência de juros de mora a partir da citação. No presente 

caso, deverá incidir o INPC para correção monetária necessária. Quanto 

aos juros de mora, permanece aplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, 

devendo ser calculados com base no índice de juros aplicados à 

caderneta de poupança. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas[2] 

até a prolação da sentença, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Em 

tempo, para fins de consideração para marco de DIP/DIB, deverá ser 

aplicada a data do indeferimento administrativo. ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte Autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso I, do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos. 

P.R.I. Após o trânsito em julgado, independente de nova conclusão, 

INTIME-SE a parte requerente para pugnar o que entender de direito. 

Quitado o débito, AO ARQUIVO, com as baixas de estilo. Síntese do 

Julgado: I - o nome da segurada: FRANCISCA DE ASSIS LIMA DANTAS,; II 

- benefício concedido: Aposentadoria Rural por idade; III - a renda mensal 

atual: um salário mínimo; IV - a data de início do benefício – DIB: 

17/05/2018; V - a renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; VI - data 

do início do pagamento: 30 dias, a contar da ciência da decisão. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito [1] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ 

DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [2] Súmula 111 do STJ: “Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas”.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000174-64.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO DOS SANTOS SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANGELO ESPARAPANI OAB - SP185295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

TERMO DE DELIBERAÇÃO Processo: 1000174-64.2019.811.0027 Aos 05 

(cinco) dias do mês de março do ano dois mil e vinte às 16h00min, nesta 

cidade e Comarca de ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, na sala de 

audiências da Única Vara, presente o Exmº. Sr. Dr. Rafael Siman 

Carvalho, MM. Juiz de Direito, realizado o pregão constatou-se: PARTES: 

Autor: Janio dos Santos Sales. Advogado: Renato Gonçalves Raposo 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social (ausente). Procurador (a): 

(ausente). OCORRÊNCIA: Aberta audiência constatou-se a presença da 

parte autora acompanhado de seu advogado e das testemunhas. A 

ausência do Procurador do INSS. Foi dada ciência prévia das partes 

quanto à segurança e à confiabilidade do sistema adotado e sobre a 

utilização do registro fonográfico ou audiovisual, com a advertência 

acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros 

audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. As testemunhas Elias 

Sinobelino Feitosa e Antenor Pereira de Souza foram ouvidos em termos 

apartados, mediante gravação em mídia de áudio e vídeo (CD), que faz 

parte integrante do presente termo de audiência digitalizada. Tendo em 

vista a ausência do procurador do INSS, dispenso o depoimento pessoal 

da parte autora. A parte autora solicitou prazo para juntada do 

substabelecimento. Dada a palavra ao requerente, para alegações finais 

assim se manifestou: MM. Juiz, Pela procedência do pedido constante da 

inicial. DELIBERAÇÃO O MM. Juiz proferiu o seguinte: Vistos, etc. Defiro o 

pedido da parte autora, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada 

de substabelecimento. Ante a ausência da parte Requerida, apesar de 

devidamente intimada e sendo audiência de instrução, resta preclusa a 

sua apresentação de memoriais. Assim, encerrada a fase de instrução, o 

processo está apto para sentença, uma vez que a parte autora já 

apresentou os memoriais, pois reiterou neste ato a inicial. Sendo que em 

relação à parte Requerida, como já mencionado, ocorreu à preclusão. 

Mantenho os autos conclusos para sentença. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000158-76.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES EDUKAR EIRELI - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA SANTOS OAB - SP138259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO HENRIQUE SILVA RODRIGUES (DEPRECADO)

Outros Interessados:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Carta Precatória: 

1000158-76.2020.811.0027 – PJE. Espécie: Ação Indenizatória. Data e 

horário: 06 de março de 2020, às 15h30min (MT). PRESENTES: O Juiz de 

Direito Rafael Siman Carvalho, o advogado da parte requerida Bruno de 

Souza Barros Rangel. OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, foi constatada a 

presença da parte requerente Luciano Henrique Silva Rodrigues, 

desacompanhado de advogado, e a ausência da parte requerida, presente 

somente o seu patrono Bruno de Souza Barros Rangel. Foi informado às 

partes que, o depoimento prestado seria armazenado digitalmente e que o 

arquivo digital respectivo seria gravado em mídia adequada, 

posteriormente juntada aos autos. As partes tomaram ciência da vedação 

de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo. Foi realizado o depoimento pessoal do autor 
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Luciano Henrique Silva Rodrigues mediante gravação em mídia de áudio e 

vídeo (CD), que faz parte integrante do presente termo de audiência 

digitalizada. O advogado da parte requerida requer prazo para juntada de 

substabelecimento. DELIBERAÇÃO Vistos etc. Cumprido o ato deprecado, 

após procedidas as anotações de praxe, DEVOLVA-SE a missiva ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Defiro o prazo de 05 (cinco) 

dias para juntada de substabelecimento. Nada mais havendo a constar, o 

MM. Juiz determinou encerrasse o presente termo, que, depois de lido e 

achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Anny Gabrielle Vieira 

dos Santos, matrícula 37558, Estagiária do Gabinete, que digitei o presente 

termo. Cumpra-se. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-33.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE ASSIS LIMA DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA Processo: 1000092-33.2019.8.11.0027. -SENTENÇA- Trata-se de 

ação ordinária de concessão de aposentadoria rural por idade, segurado 

especial, interposta por FRANCISCA DE ASSIS LIMA DANTAS, qualificada 

na inicial, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

alegando, em síntese, que sempre exerceu atividade rurícola. Mencionou 

que atende aos requisitos exigidos por lei para obter o recebimento do 

benefício de aposentadoria por idade. Com a inicial, vieram os documentos 

de id 18190450. Devidamente citado, o INSS deixou transcorrer o prazo “in 

albis”. Durante a instrução, foram ouvidas duas 02 testemunhas. 

Alegações finais remissivas. É o relatório. DECIDO Analisando os autos, 

bem como o seu conjunto probatório, infere-se que o pedido merece 

prosperar, como logo será demonstrado. Com efeito, a parte Autora 

instruiu a inicial com os seguintes documentos: a) Documentos pessoais; 

b) certidão de casamento, onde consta a profissão de seu marido como 

sendo a de agricultor; c) extrato processual do marido da requerente em 

processo onde foi julgado procedente o pedido para a aposentadoria por 

invalidez rural; d) comprovante do indeferimento do pedido perante o INSS. 

Passado isso, temos que, diante da dificuldade do rurícola colecionar 

provas da sua atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao 

início de prova de tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[1]” É nesse sentido que o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 

de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 

lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122). Neste sentido, 

verifico que a parte requerente não anexou aos autos documentos que 

efetivamente comprovam sua atividade rurícola atual; tão somente agrega 

ao pleito inicial a oitiva das testemunhas arroladas, as quais foram 

uníssonas em asseverar que a autora sempre viveu e trabalhou em zona 

rural. Destarte, denoto que a condição de trabalhador rural está 

devidamente caracterizada nos autos, pelos documentos juntados e prova 

testemunhal produzida. Ainda, os documentos juntados em conjunto com a 

prova testemunhal produzidos, corroboram para comprovar que a autora 

sempre se dedicou à atividade rural. Ademais, o depoimento das 

testemunhas inquiridas em juízo, confirma a qualidade de trabalhador rural 

da Requerente, sendo que afirmaram que conhecem a parte autora e 

desde então sempre a viram na lide campense. A respeito do período de 

trabalho rural, como se pode observar, a parte Autora comprovou que o 

exerce desde o ano de 1.975. A concessão da aposentadoria do 

trabalhador rural por idade, prevista no art.48 do Plano de Benefícios da 

Previdênci a Social Lei 8.213/91, está condicionada ao preenchimento de 

dois requisitos, vejamos: a) idade mínima de sessenta (60) anos para o 

homem e de cinquenta e cinco (55) anos para a mulher (art. 201, § 7º, 

inciso II, CF); e, b) comprovação do exercício de atividade rural nos termos 

do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. O requisito etário resta comprovado pelo 

id 18190459, por cópia dos documentos de identidade da requerente. Por 

sua vez, quanto à atividade rural no período de carência do benefício, 

sabe-se que a comprovação do tempo de serviço para fins 

previdenciários pressupõe início razoável de prova material 

contemporânea ao período alegado, (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91; Súmula 

149 do STJ). Pelos motivos acima expressos, verifico que o demandante 

conseguiu comprovar, através de documentos e testemunhas, a 

dedicação ao trabalho rural desde o ano de 1975. Posto isso, saciados os 

requisitos legais, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de FRANCISCA DE ASSIS LIMA DANTAS, no valor 

de 01 (um) salário mínimo, a contar da data do indeferimento administrativo 

(DIP/DIB), com incidência de juros de mora a partir da citação. No presente 

caso, deverá incidir o INPC para correção monetária necessária. Quanto 

aos juros de mora, permanece aplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, 

devendo ser calculados com base no índice de juros aplicados à 

caderneta de poupança. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas[2] 

até a prolação da sentença, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Em 

tempo, para fins de consideração para marco de DIP/DIB, deverá ser 

aplicada a data do indeferimento administrativo. ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte Autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso I, do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos. 

P.R.I. Após o trânsito em julgado, independente de nova conclusão, 

INTIME-SE a parte requerente para pugnar o que entender de direito. 

Quitado o débito, AO ARQUIVO, com as baixas de estilo. Síntese do 

Julgado: I - o nome da segurada: FRANCISCA DE ASSIS LIMA DANTAS,; II 
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- benefício concedido: Aposentadoria Rural por idade; III - a renda mensal 

atual: um salário mínimo; IV - a data de início do benefício – DIB: 

17/05/2018; V - a renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; VI - data 

do início do pagamento: 30 dias, a contar da ciência da decisão. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito [1] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ 

DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [2] Súmula 111 do STJ: “Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas”.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000174-64.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO DOS SANTOS SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANGELO ESPARAPANI OAB - SP185295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA Processo: 1000174-64.2019.8.11.0027. -SENTENÇA- Trata-se de 

ação ordinária de concessão de aposentadoria rural por idade, segurado 

especial, interposta por JANIO DOS SANTOS SALES, qualificado na inicial, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, 

em síntese, que sempre exerceu atividade rurícola. Mencionou que atende 

aos requisitos exigidos por lei para obter o recebimento do benefício de 

aposentadoria por idade. Com a inicial, vieram os documentos de id 

19230508. Devidamente citado, o INSS contestou o pedido sustentando, 

preliminarmente, a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Já no mérito, argumentou 

o não preenchimento dos requisitos para a aposentadoria rural por idade 

pelo requerente. Durante a instrução, foram ouvidas duas 02 

testemunhas. Alegações finais remissivas. É o relatório. DECIDO 

Primeiramente, afasto a preliminar de mérito de prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

uma vez que o indeferimento administrativo ocorreu em 06/11/2018, não 

se transcorrendo mais de 05 anos entre esta data e o ajuizamento da 

demanda. Analisando os autos, bem como o seu conjunto probatório, 

infere-se que o pedido merece prosperar, como logo será demonstrado. 

Com efeito, a parte Autora instruiu a inicial com os seguintes documentos: 

a) Documentos pessoais; b) certidão do sindicato rural declarando que o 

requerente foi filiado desde 1986 até 1988, na qualidade de trabalhador 

rural; c) recibos de mensalidades paga ao sindicato rural; d) declaração 

de residência da associação dos ribeirinhos do rio corrente, afirmando 

que o requerente é domiciliado no imóvel rural Fazenda Porto São João; e) 

documento do INTERMAT outorgando ao requerente a propriedade da 

Fazenda Porto São João, neste documento consta a profissão do 

requerente como sendo lavrador; f) comprovante do indeferimento do 

pedido perante o INSS. Passado isso, temos que, diante da dificuldade do 

rurícola colecionar provas da sua atividade, a jurisprudência vem 

flexibilizando quanto ao início de prova de tal condição, vejamos: “O rol de 

documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, inscrito 

no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, 

e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[1]” É nesse sentido que o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 

de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 

lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122). Neste sentido, 

verifico que a parte requerente não anexou aos autos documentos que 

efetivamente comprovam sua atividade rurícola atual; tão somente agrega 

ao pleito inicial a oitiva das testemunhas arroladas, as quais foram 

uníssonas em asseverar que a autora sempre viveu e trabalhou em zona 

rural. Destarte, denoto que a condição de trabalhador rural está 

devidamente caracterizada nos autos, pelos documentos juntados e prova 

testemunhal produzida. Ainda, os documentos juntados em conjunto com a 

prova testemunhal produzidos, corroboram para comprovar que o autor 

sempre se dedicou à atividade rural. Ademais, o depoimento das 

testemunhas inquiridas em juízo, confirma a qualidade de trabalhador rural 

do Requerente, sendo que afirmaram que conhecem a parte autora e 

desde então sempre a viram na lide campense. A respeito do período de 

trabalho rural, como se pode observar, a parte Autora comprovou que o 

exerce desde o ano de 1.986. A concessão da aposentadoria do 

trabalhador rural por idade, prevista no art.48 do Plano de Benefícios da 

Previdência Social Lei 8.213/91, está condicionada ao preenchimento de 

dois requisitos, vejamos: a) idade mínima de sessenta (60) anos para o 

homem e de cinquenta e cinco (55) anos para a mulher (art. 201, § 7º, 

inciso II, CF); e, b) comprovação do exercício de atividade rural nos termos 

do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. O requisito etário resta comprovado pelo 

id 19230524, por cópia dos documentos de identidade do requerente. Por 

sua vez, quanto à atividade rural no período de carência do benefício, 

sabe-se que a comprovação do tempo de serviço para fins 

previdenciários pressupõe início razoável de prova material 

contemporânea ao período alegado, (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91; Súmula 

149 do STJ). Pelos motivos acima expressos, verifico que o demandante 

conseguiu comprovar, através de documentos e testemunhas, a 

dedicação ao trabalho rural desde o ano de 1986. Posto isso, saciados os 

requisitos legais, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de JANIO DOS SANTOS SALES, no valor de 01 

(um) salário mínimo, a contar da data do indeferimento administrativo 

(DIP/DIB), com incidência de juros de mora a partir da citação. No presente 

caso, deverá incidir o INPC para correção monetária necessária. Quanto 

aos juros de mora, permanece aplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, 

devendo ser calculados com base no índice de juros aplicados à 

caderneta de poupança. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas[2] 

até a prolação da sentença, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Em 

tempo, para fins de consideração para marco de DIP/DIB, deverá ser 

aplicada a data do indeferimento administrativo. ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte Autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 
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1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso I, do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos. 

P.R.I. Após o trânsito em julgado, independente de nova conclusão, 

INTIME-SE a parte requerente para pugnar o que entender de direito. 

Quitado o débito, AO ARQUIVO, com as baixas de estilo. Síntese do 

Julgado: I - o nome da segurada: JANIO DOS SANTOS SALES,; II - 

benefício concedido: Aposentadoria Rural por idade; III - a renda mensal 

atual: um salário mínimo; IV - a data de início do benefício – DIB: 

06/11/2018; V - a renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; VI - data 

do início do pagamento: 30 dias, a contar da ciência da decisão. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito [1] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ 

DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [2] Súmula 111 do STJ: “Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000227-45.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUPERCINDA VIEIRA ROSA (EXECUTADO)

CARLOS MIGUEL ARCANJO LUDOVICO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 23/04/2020, às 13H10min

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000275-04.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTHONY FABIO DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 23/04/2020, às 13H00min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000280-26.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISSANDRA MENDES DE ALMEIDA SILVA JESUS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 23/04/2020 às 13H20min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000232-67.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELLYP PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 23/04/2020 às 13H30min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000237-89.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO FERREIRA AJALA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 23/04/2020 às 13H40min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000235-22.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSIARA DE ASSIS CONCEICAO (EXECUTADO)

DENISE OLIVEIRA DE ASSIS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 23/04/2020 às 13H50min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000220-53.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 23/04/2020 às 14H00min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000220-53.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora da designação da audiência de Conciliação para 

o dia 23/04/2020 às 14H00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001810-58.2014.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDRIANA GIACOMOLLI OAB - MT6216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso através de Secretaria de Estado de Fazenda 

Agência Fazendária de Itiquira/MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0001810-58.2014.8.11.0027 POLO ATIVO:LUCIANO ALVES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIDRIANA GIACOMOLLI POLO 

PASSIVO: Estado de Mato Grosso através de Secretaria de Estado de 

Fazenda Agência Fazendária de Itiquira/MT FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira 

Data: 23/04/2020 Hora: 12:30 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 9 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: 1000226-26.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ARANTES DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000226-26.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOIAS 

COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO 

POLO PASSIVO: JOAO ARANTES DE SOUZA NETO 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: 23/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Av. 

Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 9 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: 1000092-67.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU LIMBERGER (REQUERENTE)

IRINEU LIMBERGER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAFRO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Flavio Souza (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Carta Precatória: 

1000092-67.2018.811.0027 – PJE. Espécie: indenização Data e horário: 06 

de março de 2020, às 16h30min (MT). PRESENTES: O Juiz de Direito Rafael 

Siman Carvalho, o advogado da parte requerida Geovanna Karoline 

Rodrigues Monteiro. OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, foi constatada a 

ausência da parte requerente e a presença da advogada da parte 

requerida Geovanna Karoline Rodrigues Monteiro. Foi informado aos 

presentes que, o depoimento prestado seria armazenado digitalmente e 

que o arquivo digital respectivo seria gravado em mídia adequada, 

posteriormente juntada aos autos. As partes tomaram ciência da vedação 

de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo. Foi realizado o depoimento pessoal da 

testemunha Flávio Souza mediante gravação em mídia de áudio e vídeo 

(CD), que faz parte integrante do presente termo de audiência digitalizada. 

DELIBERAÇÃO Vistos etc. Cumprido o ato deprecado, após procedidas as 

anotações de praxe, DEVOLVA-SE a missiva ao Juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Cumpra-se. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0002094-32.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEVES DE SOUZA (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. 0002094-32.2015.8.11.0027 POLO ATIVO:MARIA NEVES 

DE SOUZA 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: 

23/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, 

Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 9 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: 0002094-32.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEVES DE SOUZA (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. 0002094-32.2015.8.11.0027 POLO ATIVO:MARIA NEVES 

DE SOUZA 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: 

23/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, s/n, 

Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 9 de março de 2020 (Assinado 

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

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 05/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Ítalo Osvaldo Alves da Silva, Juiz de 

Direito/Diretor do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Jauru - MT, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da Lei,

CONSIDERANDO a comunicação realizada por meio de endereço 

eletrônico institucional a cerca da substituição de todos os switchs não 

gerenciáveis do Rack principal e de todos os Rack secundários 

existentes;

CONSIDERANDO ainda a instalação do Projeto Wifi pela empresa Mtel 

responsável pelos serviços de cabeamento e ativação dos dispositivos.

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente forense nos dias 16 e 17 de março de 

2020 no âmbito da Comarca de Jauru/MT, em virtude da implantação de 

equipamentos e adequações necessárias para melhor o atendimento da 

prestação jurisdicional.

Art. 2º - Ficam suspensos os prazos processuais que se iniciem ou 

findem nestes dias, prorrogados automaticamente, para o primeiro dia útil 

subsequente.

Art. 3º - Ficam convocadas as servidoras Cláudia de Paula Souza Oliveira, 

matrícula 8748 e Suzamara Inácio Soares, matrícula 26125, a 

acompanharem os serviços de instalação.

Art. 4º - A suspensão de que trata o art. 1º, não se estende aos 

colaboradores terceirizados.

Publique-se, remetendo cópia à Corregedoria-Geral da Justiça, à 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Ministério 

Público e à Subseção da OAB de Pontes e Lacerda/MT.

Jauru, MT, 5 de março de 2020.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva,

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000117-49.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000117-49.2020.8.11.0047. AUTOR: THEREZINHA LOPES DOS 

SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória 

c/c Indenização por Danos Morais proposta por THEREZINHA LOPES DOS 

SANTOS em face do BANCO BMG S.A. Partes qualificadas no feito. A 

autora pleiteia a declaração de nulidade da relação jurídica. Nesse cenário 

fático apresentado, vislumbra-se que a parte autora sequer trouxe aos 

autos o instrumento de contrato que afirma ser nulo ou informou nos autos 

a negativa da instituição financeira de fornecê-lo. Assim, verifica-se que a 

petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o julgamento de mérito, 

de acordo com o descrito no art. 321, do CPC, aliado ao REsp nº 

1.349.453-MS, representativo de recursos repetitivos, senão vejamos: 

VOTO Nº 25602 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Contrato bancário. 

Necessidade de prévio requerimento administrativo. REsp n.º 

1.349.453-MS, representativo de recursos repetitivos. Requerimento 

inexistente. Falta de interesse processual. Hipótese de extinção do 

processo, sem resolução do mérito. Inteligência do art. 485, inv. VI, do 

NCPC. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência 

do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido, com observação. (TJ-SP 

10368764920158260506 SP 1036876-49.2015.8.26.0506, Relator: Tasso 

Duarte de Melo, Data de Julgamento: 07/12/2017, 12ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 07/12/2017) Negritei Em razão disso, 

determino: 1. Emende a parte autora a inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento; 2. Indico com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado: 2.1. Juntar aos autos 

documento que indique o requerimento administrativo do contrato bancário 

objeto da lide e a negativa da instituição financeira ou o não atendimento 

em prazo razoável. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Jauru-MT, 6 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000116-64.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000116-64.2020.8.11.0047. AUTOR: THEREZINHA LOPES DOS 

SANTOS REU: BANCO PAN Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória c/c 

Exibição de Documentos Repetição de Indébito e Pedido de Indenização 

por Dano Moral proposta por THEREZINHA LOPES DOS SANTOS em face 

do BANCO PAN. Partes qualificadas no feito. A autora pleiteia a 

declaração de nulidade da relação jurídica. Nesse cenário fático 

apresentado, vislumbra-se que a parte autora sequer trouxe aos autos o 

instrumento de contrato que afirma ser nulo ou informou nos autos a 

negativa da instituição financeira de fornecê-lo. Assim, verifica-se que a 

petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o julgamento de mérito, 

de acordo com o descrito no art. 321, do CPC, aliado ao REsp nº 

1.349.453-MS, representativo de recursos repetitivos, senão vejamos: 

VOTO Nº 25602 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Contrato bancário. 

Necessidade de prévio requerimento administrativo. REsp n.º 

1.349.453-MS, representativo de recursos repetitivos. Requerimento 

inexistente. Falta de interesse processual. Hipótese de extinção do 

processo, sem resolução do mérito. Inteligência do art. 485, inv. VI, do 

NCPC. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência 

do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido, com observação. (TJ-SP 

10368764920158260506 SP 1036876-49.2015.8.26.0506, Relator: Tasso 

Duarte de Melo, Data de Julgamento: 07/12/2017, 12ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 07/12/2017) Negritei Em razão disso, 

determino: 1. Emende a parte autora a inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento; 2. Indico com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado: 2.1. Juntar aos autos 

documento que indique o requerimento administrativo do contrato bancário 

objeto da lide e a negativa da instituição financeira ou o não atendimento 

em prazo razoável. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Jauru-MT, 6 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000115-79.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000115-79.2020.8.11.0047. AUTOR: THEREZINHA LOPES DOS 

SANTOS REU: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por THEREZINHA LOPES DOS 

SANTOS em face do BANCO PAN. Partes qualificadas no feito. A autora 

informa que o contrato que realizou com a requerida é nulo de pleno 

direito. Nesse cenário fático apresentado, vislumbra-se que a parte autora 

sequer trouxe aos autos o instrumento de contrato que afirma ser nulo ou 

informou nos autos a negativa da instituição financeira de fornecê-lo. 

Assim, verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de 

dificultar o julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do 

CPC, aliado ao REsp nº 1.349.453-MS, representativo de recursos 

repetitivos, senão vejamos: VOTO Nº 25602 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

Contrato bancário. Necessidade de prévio requerimento administrativo. 

REsp n.º 1.349.453-MS, representativo de recursos repetitivos. 

Requerimento inexistente. Falta de interesse processual. Hipótese de 

extinção do processo, sem resolução do mérito. Inteligência do art. 485, 

inv. VI, do NCPC. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. 

Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido, com 

o b s e r v a ç ã o .  ( T J - S P  1 0 3 6 8 7 6 4 9 2 0 1 5 8 2 6 0 5 0 6  S P 

1036876-49.2015.8.26.0506, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) Negritei Em razão disso, determino: 1. Emende a 

parte autora a inicial, nos termos do artigo 321 do CPC, em 15 (quinze 

dias), sob pena de indeferimento; 2. Indico com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado: 2.1. Juntar aos autos documento que indique o 

requerimento administrativo do contrato bancário objeto da lide e a 

negativa da instituição financeira ou o não atendimento em prazo razoável. 

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Jauru-MT, 6 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000112-27.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000112-27.2020.8.11.0047. AUTOR: THEREZINHA LOPES DOS 

SANTOS REU: BANCO PAN Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória c/c 

Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais proposta 

por THEREZINHA LOPES DOS SANTOS em face do BANCO PAN. Partes 

qualificadas no feito. A autora pleiteia a declaração de nulidade da relação 

jurídica. Nesse cenário fático apresentado, vislumbra-se que a parte 

autora sequer trouxe aos autos o instrumento de contrato que afirma ser 

nulo ou informou nos autos a negativa da instituição financeira de 

fornecê-lo. Assim, verifica-se que a petição inicial apresenta defeito 

capaz de dificultar o julgamento de mérito, de acordo com o descrito no 

art. 321, do CPC, aliado ao REsp nº 1.349.453-MS, representativo de 

recursos repetitivos, senão vejamos: VOTO Nº 25602 EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. Contrato bancário. Necessidade de prévio requerimento 

administrativo. REsp n.º 1.349.453-MS, representativo de recursos 

repetitivos. Requerimento inexistente. Falta de interesse processual. 

Hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito. Inteligência 

do art. 485, inv. VI, do NCPC. Honorários advocatícios em grau recursal. 

Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido, 

c o m  o b s e r v a ç ã o .  ( T J - S P  1 0 3 6 8 7 6 4 9 2 0 1 5 8 2 6 0 5 0 6  S P 

1036876-49.2015.8.26.0506, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) Negritei Em razão disso, determino: 1. Emende a 

parte autora a inicial, nos termos do artigo 321 do CPC, em 15 (quinze 

dias), sob pena de indeferimento; 2. Indico com precisão o que deve ser 
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corrigido ou completado: 2.1. Juntar aos autos documento que indique o 

requerimento administrativo do contrato bancário objeto da lide e a 

negativa da instituição financeira ou o não atendimento em prazo razoável. 

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Jauru-MT, 6 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000111-42.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000111-42.2020.8.11.0047. AUTOR: THEREZINHA LOPES DOS 

SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por 

Danos Morais proposta por THEREZINHA LOPES DOS SANTOS em face do 

BANCO ITAU CONSIGNADO. Partes qualificadas no feito. A autora pleiteia 

a declaração de nulidade da relação jurídica. Nesse cenário fático 

apresentado, vislumbra-se que a parte autora sequer trouxe aos autos o 

instrumento de contrato que afirma ser nulo ou informou nos autos a 

negativa da instituição financeira de fornecê-lo. Assim, verifica-se que a 

petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o julgamento de mérito, 

de acordo com o descrito no art. 321, do CPC, aliado ao REsp nº 

1.349.453-MS, representativo de recursos repetitivos, senão vejamos: 

VOTO Nº 25602 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Contrato bancário. 

Necessidade de prévio requerimento administrativo. REsp n.º 

1.349.453-MS, representativo de recursos repetitivos. Requerimento 

inexistente. Falta de interesse processual. Hipótese de extinção do 

processo, sem resolução do mérito. Inteligência do art. 485, inv. VI, do 

NCPC. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência 

do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido, com observação. (TJ-SP 

10368764920158260506 SP 1036876-49.2015.8.26.0506, Relator: Tasso 

Duarte de Melo, Data de Julgamento: 07/12/2017, 12ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 07/12/2017) Negritei Em razão disso, 

determino: 1. Emende a parte autora a inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento; 2. Indico com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado: 2.1. Juntar aos autos 

documento que indique o requerimento administrativo do contrato bancário 

objeto da lide e a negativa da instituição financeira ou o não atendimento 

em prazo razoável. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Jauru-MT, 6 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-97.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GERSSY FERREIRA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000129-97.2019.8.11.0047. AUTOR(A): GERSSY FERREIRA 

ANDRADE REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de 

Aposentadoria de por Idade, na qualidade de segurado especial, 

trabalhador rural, formulado por GERSSY FERREIRA ANDRADE em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Recebida a inicial e 

indeferido o pedido de tutela antecipada (ID 18938924) – págs. 1/4. Citada 

a autarquia, esta apresentou a contestação (ID 19866241) –págs. 1/15, 

oportunidade que este Juízo, diante da contestação desconexa aos 

pedidos da exordial indeferiu o pedido de realização da perícia requerida 

(ID 21372222). Por fim, a parte autora requer a produção de prova 

testemunhal (ID 22109174). Pois bem. Defiro a produção de prova oral, 

consistente nos depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas. No 

presente caso, a necessidade dos depoimentos pessoais será verificada 

por ocasião da audiência. DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento 

para o dia 27 de MAIO de 2020, às 15h20min. Fixo o prazo comum de 05 

(cinco) dias úteis para apresentação de 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. As testemunhas deverão ser 

ao máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabem aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455, do CPC). Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca 

e não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na 

audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com 

prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência 

intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória e para que 

a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. À secretaria, para providências. Jauru-MT, 6 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000748-27.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000748-27.2019.8.11.0047. EXEQUENTE: ELCIO LIMA DO PRADO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por ELCIO LIMA 

DO PRADO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. O exequente requer 

a desistência da demanda, tendo em vista que fez a distribuição de forma 

equivoca, explica que pretendia fazer a distribuição da execução no Juízo 

da Comarca de Juara-MT (ID 25599614). FUNDAMENTO. DECIDO. 

Depreende-se que o autor requer a desistência da presente ação, ante o 

equívoco da distribuição. Nesse viés, a desistência do autor, a extinção 

dos autos é a necessária medida de direito. DISPOSITIVO Posto isso, na 

forma do art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO a desistência pleiteada pela 

parte exequente e, por conseguinte, declaro a extinção do feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru- MT, 3 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000179-94.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimação da Ilustre Causídica para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte nos autos a Guia de IRRF, sob pena de arquivamento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010040-82.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 
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(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação do Ilustre Causídico para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte nos autos GUIA de recolhimento de IRRF. Sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000409-68.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000409-68.2019.8.11.0047. 

EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Com Resolução de Mérito->Extinção da execução ou 

do cumprimento da sentença. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta 

por RAINÉRIO ESPÍNDOLA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Infere-se dos autos que a presente fora originalmente proposta na Vara 

Única deste Juízo (ID 21249833) – pág. 1, tendo sua competência 

declinada para o Juizado (ID 21250443) – pág. 11. Compulsando os autos, 

verifica-se que já houve remessa ao Departamento Auxiliar da 

Presidência, o qual aportou cálculo de liquidação (ID 21249839) – págs. 

41/42. Foi expedido o ofício requisitório ao executado (ID 21249839) – pág. 

45. O prazo decorreu in albis sem o pagamento (ID 21250443) – pág. 3. 

Declinada da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública 

fora o executado novamente intimado (ID 21250705), mas permaneceu 

inerte (ID 22600554). A parte exequente solicitou o sequestro do valor 

líquido e IRRF (ID 21821782). Juntou o termo de entrega das certidões 

originais em cartório (ID 25234102 e 25234112). O pedido de 

sequestro/bloqueio foi deferido pelo Juízo (ID 27373140), sendo frutífero 

(ID 27662430) – págs. 2/3. Juntou o exequente a guia de recolhimento do 

IRRF (ID 28359983). O executado apresentou manifestação acerca do 

bloqueio, e requer a intimação da parte credora para proceder a 

devolução da importância correspondente ao imposto de renda, para que 

o Estado proceda ao recolhimento (ID 2880394) – págs. 1/6. Já realizada a 

vinculação (ID 29099608). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, esclareço que revisei meu posicionamento sobre o 

tema, a respeito dos descontos legais obrigatórios, os quais devem ser 

retidos pela própria autoridade administrativa, com fundamento no disposto 

no art. 6°, do Provimento n. 11/2017-CM. Todavia, a conclusão ocorreu 

posteriormente a realização do sequestro/bloqueio 13/12/2019 (ID 

27373140), assim, já tendo realizado a constrição do numerário referente 

ao tributo (IRRF) e malgrado do executado tenha manifestado pela 

intimação do exequente para proceder com devolução, saliento que 

somente será liberado para o credor o valor líquido. Nesse viés, de forma 

excepcional determino a liberação para o pagamento da Guia de IRRF. 

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente. Sendo assim, é certo que 

somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou a renúncia 

ao crédito permite a extinção à execução de título judicial. Neste diapasão, 

visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo executado, como 

consectário lógico a tal fato, momento se faz para extinção da presente 

execução frente à satisfação do débito. 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 o 

competente alvará de levantamento do valor líquido descrito no ID 

(21249839) – pág. 41, em favor da parte exequente. Anoto os dados 

bancários por ela informados (ID 21250443) – pág. 2. Outrossim, 

expeça-se alvará para levantamento da quantia descrita no (ID 28359983), 

referente ao devido a título de IRRF, e remeta-se ao Departamento da 

Conta Única/Depósitos Judiciais, via sistema Malote Digital, com as cópias 

dos documentos exigidos para o recolhimento. Transitada em julgado, 

certifique-se e, em seguida, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Providencie-se 

e expeça-se o necessário. Às providências. Jauru-MT, 9 de março de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-10.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000775-10.2019.8.11.0047. REQUERENTE: JOAO BATISTA MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. No caso sub judice, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. Fundamento e decido. Trata - se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE c/c ANULATÓRIA DE 

DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

em caráter LIMINAR ajuizada por JOÃO BATISTA MARTINS, em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN - MT - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, alega o 

Requerente ter alienado o veículo de sua propriedade, de placa KAB9826 

em meados de 2011 para terceiro, na ocasião ficou estabelecido que este 

faria transferência do veículo para o seu nome. Assim, considerando o 

fato de que supostamente não possui mais a posse e nem mesmo a 

propriedade do bem, e tampouco comunicou a venda ao DETRAN-MT, 

pretende o Requerente obter provimento jurisdicional que declare a 

inexistência de propriedade em relação ao veículo indicado na inicial, 

desobrigando-o da responsabilidade tributária a partir da data de tradição 

ou da renúncia de propriedade, determinando ao DETRAN-MT que 

providencie a regularização do registro e respectiva baixa. O segundo 

reclamado não apresentou defesa. Razão pela qual reconheço a revelia, 

todavia, embora reconhecida a revelia deste, não significa a procedência 

do pedido. Pois bem. O primeiro reclamado alega ausência de prova de 

fatos constitutivos do direito do autor, uma vez que não consta nos autos 

nenhum comprovante de venda do automóvel, que o autor é legitimo 

proprietário sendo que deverá arcar com o ônus tributário. O cerne da 

questão cinge-se à verificação do preenchimento ou não das exigências 

legais para que o autor possa ser excluído da condição de contribuinte do 

IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO e demais custas, na condição de 

ex-proprietário do veículo especificado na petição inicial. Compulsando os 

autos, verifica-se que, embora o promovente alegue ter vendido a 

terceiros o veículo, não há um único documento que prove essa 

transação. Assim sendo, ausente a prova da tradição do veículo, da 

transferência e da comunicação ao DETRAN/MT, sendo que a parte autora 

admite que não providenciou referida comunicação. Insta pontuar, que 

para dar baixa no veículo haveria necessidade de apresentar o Chassi 

junto ao DETRAN/MT e para transferência do veículo é essencial a 

qualificação do novo proprietário, evidente que se torna impossível definir 

nos autos sem a apresentação de provas robustas da venda do 

automóvel. Com efeito, a matéria está regulada pelo artigo 155, III da CF/88 

e pelos artigos 134 e 123,§1º do Código de Trânsito Brasileiro, que 

dispõem litteris: Art. 155. “Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre: III - propriedade de veículos automotores.” 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.” Art. 123. “Será obrigatória a 

expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for 

transferida a propriedade; §1º No caso de transferência de propriedade, o 

prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação 

da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, 

sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.” 

Dessa forma, não há possibilidade de acolher o pleito autoral, pois a 

responsabilidade tributária permanece com o promovente, que não adotou 

as providências legais exigíveis para a transferência da propriedade do 
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veículo, que nem mesmo restou provada nos autos. Nesse sentido, já 

decidiu este Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA AUTARQUIA - REJEITADA - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

RELATIVOSAO IPVA- COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN 

REALIZADA TARDIAMENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

TRADIÇÃO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO PROVIDO - SEGURANÇA 

DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA. O DETRAN-MT é parte legítima para 

figurar no polo passivo da demanda, uma vez que lhe cumpre fazer a 

comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda, relativa aos dados dos 

veículos registrados no Estado. O proprietário de veículo automotor 

somente ficará isento do pagamento de débitos após a comunicação da 

venda do veículo ao órgão de trânsito responsável. Presentes os 

requisitos que ensejam a reversão do ato sentencial combatido, impende 

seja provido o recurso e, de consequência, retifica-se a sentença em 

reexame. (TJMT, Apelação/Reexame Necessário nº 33293/2010, Rel. Des. 

Márcio Vidal,Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 07/12/2010, Data da 

publicação no DJE 17/01/2011)”. Diante desse contexto, considerando o 

disposto no inciso I do artigo 373 do CPC (O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito) e não havendo prova da 

tradição, da transferência e da comunicação desta ao órgão de trânsito 

competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do 

proprietário do veículo. Nesses termos, inexistem motivos que justifiquem o 

deferimento da pretensão deduzida na inicial. DISPOSITIVO Posto isso, 

reconheço a revelia do segundo reclamado DETRAN/MT, e opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000035-52.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO SANCHES FELICIANO OAB - MT25458/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000035-52.2019.8.11.0047. REQUERENTE: VANDERLEY CARNEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: DIVINO DE OLIVEIRA GONCALVES Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

Reclamação, proposta por VANDERLEY CARNEIRO DA SILVA, em 

desfavor de DIVINO DE OLIVEIRA GONÇALVES, em que o requerente 

busca a condenação do requerido a pagar a quantia de R$ 1.094,21 (mil e 

noventa e quatro reais e vinte e um centavos) referentes a indenização 

por danos materiais decorrentes de uma colisão em sua moto por um 

caminhão conduzido pelo requerido, ao qual ocorreu quando a motocicleta 

estava estacionada na frente do caminhão, e, este ao sair, veio a colidir, 

passando por cima da motocicleta. Compulsando os autos, verifica-se que 

a narrativa fática do acidente trazida pelo Requerente encontra respaldo 

no Boletim de Ocorrência, que traz no seu item ?histórico?, informações 

de que o condutor do caminhão ao sair não viu a moto e veio a passar por 

cima da motocicleta do autor. Por sua vez, a Requerida discorre que a 

motocicleta estava muito perto, cerca de meio metro de distância do 

veículo, o que impediu de vê-la, relata que buscou providencia do seguro 

do caminhão, mas por ter o requerente desaparecido com a moto não foi 

possível realizar a perícia, bem como o procedimento exigido pela 

seguradora, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. Pois bem. 

No cotejo de ambas as provas apresentadas pelas partes, conclui-se, 

com base nas regras de experiência, amparadas pelo artigo 335 do 

Código de Processo Civil, que a culpa pelo sinistro é do Requerido, uma 

vez que não observou os deveres mínimos de cuidado ao efetuar a 

manobra na qual resultou na colisão com a motocicleta do autor. Ademais, 

a alegação de que os peritos se deslocaram por duas vezes para tentar 

realizar a perícia na moto e, nas duas tentativas o Requerente não 

compareceu, não prospera, vez que foram acostadas tão somente telas 

sistêmicas para a comprovação, bem como tal fato não afasta a 

responsabilidade do requerido, uma vez que este foi o causador do dano, 

sendo, portanto, o responsável para efetuar a reparação. Como 

consabido, o dever de indenizar decorre da violação do dever de cuidado, 

imposto a todos os condutores de veículos automotores, aos quais se 

estabelecem regras, cuja desobediência generalizada e não coibida 

provocaria o caos. Dessa forma, conforme inteligência dos artigos 186 e 

927 do Código Civil cumpre ao Requerido o dever de indenizar, uma vez 

que, com sua ação imprudente, violou direito e causou danos ao 

Requerente, resultando em ato ilícito. Assim, tendo que o presente 

processo não demanda maiores explicações, visto que restou 

incontroversa a ocorrência do sinistro e a responsabilidade do requerido 

em arcar com os custos materiais para reparos na motocicleta do 

requerente. Nesse sentido, nossa Egrégia Turma Recursal cível firmou 

entendimento: ?RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL 

- COMPROVAÇÃO DA CULPA DO RECORRENTE - COMPROVAÇÃO PELA 

ANÁLISE DOS FATOS, FORMA DE COLISÃO E PROVAS PRODUZIDAS - 

DANOS MATERIAIS DEVIDOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 

9.099/95 - RECURSO APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - REVELIA DECRETADA - SENTENÇA MANTIDA - SEM 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A respeitável sentença fez a costumeira 

Justiça, pois o magistrado a quo analisou a responsabilidade civil, 

distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, quantificou 

razoavelmente os danos materiais fixados. Restou comprovado pelas 

circunstâncias do fato e provas produzidas a culpa do recorrente no 

acidente de trânsito. Todas as questões foram bem analisadas quando da 

prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe 

o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante 

desse voto. Sem condenação da parte Recorrente ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios. (RI 1107/2013, DR. MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014)? DISPOSITIVO Ante o exposto e 

por tudo mais que consta dos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, opino pela PROCEDÊNCIA da presente ação para, a) condenar a 

parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.094,21 (mil e noventa e quatro 

reais e vinte e um centavos) a título de dano material, acrescido de juros 

legais 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso (súmula 54 do 

STJ) e correção monetária (INPC), a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 

do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Isabel Cristina M. da 

Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000073-30.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000073-30.2020.8.11.0047. 

EXEQUENTE: RONALDO NOGUEIRA MACHADO EXECUTADO: GOVERNO 
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DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução proposta por RONALDO NOGUEIRA MACHADO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado na inicial e recebo 

a presente execução de honorários advocatícios. Cite-se a parte 

executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do 

CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização 

da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da 

Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Certificado o não oferecimento de 

embargos, voltem-me os autos conclusos para homologação dos cálculos. 

Ademais, intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

depositar a certidão(ões) do(s) título(s) executado(s) no Cartório da 

Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada após 5 (cinco) dias do 

trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jauru-MT, 9 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000008-35.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000008-35.2020.8.11.0047. 

EXEQUENTE: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução proposta por 

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Defiro o pedido formulado na inicial e recebo a presente execução de 

honorários advocatícios. Cite-se a parte executada para opor embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do 

juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – 

CUIABÁ) Ante a premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a 

análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. 

Certificado o não oferecimento de embargos, voltem-me os autos 

conclusos para homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a 

exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) 

do(s) título(s) executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual 

será inutilizada após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 9 de março de 2020. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000836-65.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIMAR RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015531A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000836-65.2019.8.11.0047. 

EXEQUENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Execução proposta por EDIMAR RODRIGUES DA 

SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Defiro o pedido formulado 

na inicial e recebo a presente execução de honorários advocatícios. 

Cite-se a parte executada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, art. 910 do CPC. Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ) Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei n. 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para 

o momento de eventual interposição de recurso. Certificado o não 

oferecimento de embargos, voltem-me os autos conclusos para 

homologação dos cálculos. Ademais, intime-se a exequente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão(ões) do(s) título(s) 

executado(s) no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada 

após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jauru-MT, 9 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-40.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY DA SILVA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SCARANTE LOPES OAB - MT23258/O (ADVOGADO(A))

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 8010155-40.2016.8.11.0047. 

REQUERENTE: CLAUDINEY DA SILVA FERRAZ REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Ciente do retorno dos autos e decisão 

proferida (ID 22139584). Intime-se as partes quanto ao retorno dos autos 

a este Juízo para, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito. Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas 

cautelas. Intime-se. Cumpra-se. À secretaria, para providências. 

Jauru-MT, 9 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000673-85.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000673-85.2019.8.11.0047. 

EXEQUENTE: JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO EXECUTADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução proposta 

por JOSÉ ROBERTO GOMES ALBÉFARO em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL. Recebida a presente execução (ID 25108555). A executada, 

devidamente citada, deixou de apresentar embargos/impugnação à 

execução (ID 27470388). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. DISPOSITIVO Diante do explanado acima, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados (ID 24250094) – pág. 4, com fulcro no artigo 910, § 1º do 

CPC. Atento ao disposto no art. 1°, do Provimento n. 6/2020-CM, de 12 DE 

FEVEREIRO DE 2020, publicado no DJE n. 10677: Art. 1º Determinar, em 

caráter experimental, o cadastramento das RPV’s originárias das Varas e 

Juizados das Comarcas do Estado onde tramitam processos da Fazenda 

Pública por meio do Sistema SRP, a partir de 17/02/2020. 1.ENCAMINHE-SE 

o expediente homologado à Contadoria Judicial para cálculo das 

DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, dispensado o cumprimento do art. 3º do 

Provimento n. 11/2017-CM, seguindo as orientações do Provimento n. 

6/2020-CM. 2.Em seguida, EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório; 

nos termos do art. 535, §3°, II, do CPC. 3. Em tempo, com fundamento no 

art. 425, §2°, do CPC, determino a imediata INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXEQUENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar a certidão do título 

executado no Cartório da Secretaria deste Juízo; a qual será inutilizada 

após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. CUMPRA-SE. 

Jauru-MT, 4 de março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000420-97.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU Processo: 1000420-97.2019.8.11.0047. 

EXEQUENTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO promovida 

por FELIPE RICARDO LUCAS ROSA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. Partes qualificadas no feito. De acordo com o carreado (ID 

2188674) – pág. 1, a presente fora originalmente proposta na Vara Única 

deste Juízo, tendo sua competência declinada para o Juizado, conforme 

decisão (ID 21289256) – pág. 11. Compulsando os autos, verifica-se que 

já houve remessa ao Departamento Auxiliar da Presidência, o qual aportou 

cálculo de liquidação (ID 21289255) – págs. 57/58. Consigno que não fora 

efetivado nenhum ato constritivo, pois, conforme o inicialmente narrado, 

fora declinada a competência para o Juizado. A parte exequente (ID 

21289256) – pág. 9, pugna pelo bloqueio/sequestro de valores, no total de 

R$ 12.382,75. Este Juízo (ID 21456921) – págs. 1/2, ratificando os atos 

decisórios proferidos e demais passíveis de aproveitamento, determinou o 

regular processamento na fase atual e a intimação da parte executada. A 

parte credora aporta termo de entrega de certidão de crédito (ID 2581538 

e 2581540). Foi certificado o decurso do prazo para a manifestação da 

parte executada (ID 2559656). Vieram-me os autos conclusos. É a 

síntese. Decido. Inicialmente, reviso meu posicionamento sobre o tema, 

vislumbrando ser cabível apenas o bloqueio do valor líquido relativo aos 

cálculos apresentados pelo Departamento Auxiliar da Presidência, de 

modo que os descontos legais obrigatórios devem ser retidos pela própria 

autoridade administrativa. A conclusão referida tem por fundamento o 

disposto no art. 6°, do Provimento n° 11/2017-CM e a jurisprudência a 

seguir colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

APRESENTADO PELA FAZENDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE 

NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR. DESCONTOS 

OBRIGATÓRIOS. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

PARA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Estando o cumprimento individual 

da sentença instruído com documentos suficientes à demonstração da 

titularidade do crédito, sendo possível obter o valor do débito mediante 

simples operação aritmética, desnecessária prévia liquidação, consoante 

autoriza o artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. A alegação de 

excesso de execução deve vir acompanhada da declaração do valor que 

o impugnante entende devido, com a apresentação de planilha, sob pena 

de não se conhecer da irresignação, dada a impossibilidade material de 

proceder à sua análise, ex vi do disposto no artigo 535, § 2º, do Código de 

Ritos. 3. Os valores atinentes ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física 

e os descontos previdenciários que incidem sobre o quantum devido ao 

servidor devem ser apurados no momento do efetivo pagamento, cabendo 

à autoridade administrativa fazer a devida retenção, e não ao juízo 

determinar os descontos legais obrigatórios. 4. A Súmula Vinculante nº 47 

do Supremo Tribunal Federal não autoriza a expedição de requisição de 

pequeno valor, em separado, para adimplemento de honorários 

advocatícios contratuais, conquanto, a relação contratual estabelecida 

entre advogado e cliente em nada interfere no débito que a Fazenda 

Pública possui com o vencedor da demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 

03302994320188090000, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de 

Julgamento: 13/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

13/02/2019) Negritei Considerando o acima exposto, ante a inércia da 

parte executada, verifico ser necessária a constrição dos valores para o 

prosseguimento do feito. Destarte, defiro o pleiteado pela parte exequente 

e procedo ao bloqueio/sequestro, via penhora online, sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito em instituição financeira, em nome do ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ: 

03.507.415/0001-44, no valor de R$ 12.382,75 (doze mil, trezentos e 

oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) (ID 21289255) – pág. 57. 

Havendo bloqueio, intime-se a parte executada para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar embargos, sob pena de preclusão. Ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Outrossim, malgrado tenha a parte exequente juntado aos 

autos termo de entrega (ID 25681538 e 2581540), verifica-se que fora de 

forma equivocada, pois pertence a processo outro, razão pela 

desentranhe-se, e caso ainda não feito, junte-se a respectiva ação. 

Nessa toada, intime-se o(a) exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

depositar a certidão(ões) do(s) título(s) executado(s) no Cartório da 

Secretaria deste Juízo, que será inutilizada após 5 (cinco) dias do trânsito 

em julgado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Jauru-MT, 19 de fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000263-27.2019.8.11.0047

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

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

OAB - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)

SIRLEI PEREIRA LEITE OAB - 010.079.941-85 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000263-27.2019.8.11.0047. REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL 

DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SIRLEI PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. Em 

preliminar de contestação o Réu arguiu falta de interesse processual, esta 

não merece prosperar, uma vez que no caso há interesse processual, 

visto que presente a utilidade/necessidade, do provimento jurisdicional 

para o caso em apreço. No mérito arguiu que o Estado não pode 

desrespeitar as leis orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e ainda, o 

comprometimento da isonomia e consequentemente o acesso a saúde. É o 

suficiente a relatar. Passo à análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

TUTELA INDIVIDUAL DE SAÚDE ajuizada por GEOVANNA ANTONELLY 

PEREIRA, menor, assistida por sua genitora MARIA ELOISA PEREIRA e 

representada por sua avó Sra. SIRLEI PEREIRA LEITE, por intermédio do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, em que pede para compeli-lo a prestar 

serviço público essencial à saúde e à própria vida do enfermo, o qual não 

pode mais esperar diante da necessidade de se efetivar com prioridade o 

procedimento prescrito pelo médico, qual seja, cirurgia pediátrica de 

tratamento de refluxo vesico-ureteral. Requereu que seja disponibilizada 

pelo requerido de modo gratuito a cirurgia pediátrica de tratamento de 

refluxo vesico-ureteral, prescrita pelo médico, bem como todos os 

procedimentos intercorrentes e que forem necessários para restabelecer 

a saúde da paciente. Sustenta, ainda, que o justificado receio de ineficácia 

do provimento final decorre da gravidade da enfermidade da paciente, que 

necessita ser submetida ao tratamento. O parecer do Núcleo de Apoio 

Técnico foi que a documentação apresentada é antiga, bem como relata 

que o caso é de risco eletivo, com prioridade não urgente, verifica-se na 

tela acostada ao oficio, a descrição de necessidade da cirurgia. Pois bem. 

Insta mencionar que a saúde da população é dever do Estado e garantia 

do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para o seu 

bem-estar. Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a 

sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito 

do cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma 

gratuita, desde que prescritos por profissional médico à pessoa 

hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos 

financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu 

sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua 

própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde 

como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior 

dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
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promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa fática 

descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente necessita da realização 

da cirurgia pediátrica de tratamento de refluxo vesico-ureteral, prescrito 

pelo médico, bem como todos os procedimentos intercorrentes e que 

forem necessários para restabelecer a saúde da paciente, situação real e 

concreta, cuja demora poderia complicar a situação da autora (perda 

permanente do rim esquerdo). Ademais, não se pode restringir o direito a 

vida e a saúde devido a formalismos injustificados do Estado. Ressalto 

ainda que a pretensão do requerente se justifica na medida em que 

"assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação 

específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia 

ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através 

de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 

106/109-113). A jurisprudência, casos tais, assim tem entendido: 

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL ? RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL ? AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER ? DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE ? IMPOSIÇÃO 

CONSTITUCIONAL ? REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO 

POR BLOQUEIO ? INADMISSIBILIDADE ? RECURSO DESPROVIDO. O valor 

fixado a título de multa, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se 

mostrar razoável e proporcional. Não se mostra viável a substituição da 

multa por bloqueio judicial, já que aquela somente terá incidência no caso 

de descumprimento da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO ? 

AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ? 

SAÚDE ?ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS 

? NECESSIDADE DEMONSTRADA ? DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE ? 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL ? ARTIGO 196 DA CRF ? REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ? IMPOSSIBILIDADE ? 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016). Grifei. Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder 

Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, 

interferindo no orçamento do Município e Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido do autor, 

para DETERMINAR que o reclamado providencie a realização da cirurgia 

pediátrica de tratamento de refluxo vesico-ureteral, em favor da paciente 

GEOVANNA ANTONELLY PEREIRA, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, fornecendo inclusive eventuais procedimentos intercorrentes e que 

forem necessários para restabelecer a saúde da paciente, sem qualquer 

custo; sob pena de bloqueio dos valores para efetivação da medida. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000035-52.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO SANCHES FELICIANO OAB - MT25458/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000035-52.2019.8.11.0047. REQUERENTE: VANDERLEY CARNEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: DIVINO DE OLIVEIRA GONCALVES Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

Reclamação, proposta por VANDERLEY CARNEIRO DA SILVA, em 

desfavor de DIVINO DE OLIVEIRA GONÇALVES, em que o requerente 

busca a condenação do requerido a pagar a quantia de R$ 1.094,21 (mil e 

noventa e quatro reais e vinte e um centavos) referentes a indenização 

por danos materiais decorrentes de uma colisão em sua moto por um 

caminhão conduzido pelo requerido, ao qual ocorreu quando a motocicleta 

estava estacionada na frente do caminhão, e, este ao sair, veio a colidir, 

passando por cima da motocicleta. Compulsando os autos, verifica-se que 

a narrativa fática do acidente trazida pelo Requerente encontra respaldo 

no Boletim de Ocorrência, que traz no seu item ?histórico?, informações 

de que o condutor do caminhão ao sair não viu a moto e veio a passar por 

cima da motocicleta do autor. Por sua vez, a Requerida discorre que a 

motocicleta estava muito perto, cerca de meio metro de distância do 

veículo, o que impediu de vê-la, relata que buscou providencia do seguro 

do caminhão, mas por ter o requerente desaparecido com a moto não foi 

possível realizar a perícia, bem como o procedimento exigido pela 

seguradora, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. Pois bem. 

No cotejo de ambas as provas apresentadas pelas partes, conclui-se, 

com base nas regras de experiência, amparadas pelo artigo 335 do 

Código de Processo Civil, que a culpa pelo sinistro é do Requerido, uma 

vez que não observou os deveres mínimos de cuidado ao efetuar a 

manobra na qual resultou na colisão com a motocicleta do autor. Ademais, 

a alegação de que os peritos se deslocaram por duas vezes para tentar 

realizar a perícia na moto e, nas duas tentativas o Requerente não 

compareceu, não prospera, vez que foram acostadas tão somente telas 

sistêmicas para a comprovação, bem como tal fato não afasta a 

responsabilidade do requerido, uma vez que este foi o causador do dano, 

sendo, portanto, o responsável para efetuar a reparação. Como 

consabido, o dever de indenizar decorre da violação do dever de cuidado, 

imposto a todos os condutores de veículos automotores, aos quais se 

estabelecem regras, cuja desobediência generalizada e não coibida 

provocaria o caos. Dessa forma, conforme inteligência dos artigos 186 e 

927 do Código Civil cumpre ao Requerido o dever de indenizar, uma vez 

que, com sua ação imprudente, violou direito e causou danos ao 

Requerente, resultando em ato ilícito. Assim, tendo que o presente 

processo não demanda maiores explicações, visto que restou 

incontroversa a ocorrência do sinistro e a responsabilidade do requerido 

em arcar com os custos materiais para reparos na motocicleta do 

requerente. Nesse sentido, nossa Egrégia Turma Recursal cível firmou 

entendimento: ?RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL 

- COMPROVAÇÃO DA CULPA DO RECORRENTE - COMPROVAÇÃO PELA 

ANÁLISE DOS FATOS, FORMA DE COLISÃO E PROVAS PRODUZIDAS - 

DANOS MATERIAIS DEVIDOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 

9.099/95 - RECURSO APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - REVELIA DECRETADA - SENTENÇA MANTIDA - SEM 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A respeitável sentença fez a costumeira 

Justiça, pois o magistrado a quo analisou a responsabilidade civil, 

distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, quantificou 

razoavelmente os danos materiais fixados. Restou comprovado pelas 

circunstâncias do fato e provas produzidas a culpa do recorrente no 

acidente de trânsito. Todas as questões foram bem analisadas quando da 

prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe 

o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante 

desse voto. Sem condenação da parte Recorrente ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios. (RI 1107/2013, DR. MARCELO 
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SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014)? DISPOSITIVO Ante o exposto e 

por tudo mais que consta dos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, opino pela PROCEDÊNCIA da presente ação para, a) condenar a 

parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.094,21 (mil e noventa e quatro 

reais e vinte e um centavos) a título de dano material, acrescido de juros 

legais 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso (súmula 54 do 

STJ) e correção monetária (INPC), a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 

do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Isabel Cristina M. da 

Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000687-69.2019.8.11.0047. REQUERENTE: DIVINO SATURNINO DE 

CASTRO, PATRICIA ALVES DE CASTRO REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. Relatório. Trata-se 

de reclamação proposta por DIVINO SATURNINO DE CASTRO e PATRICIA 

ALVES DE CASTRO em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S.A. Aduzem os reclamantes em síntese: - que adquiriram 02 

(dois) pacotes de viagens para a cidade litorânea de Maceió/AL, com 

saída prevista para o dia 14/07/2019, e o retorno no dia 20/07/2019 

juntamente com sua família. Ao ter ciência da situação da empresa 

AVIANCA , entrou em contato com a reclamada para saber como ficaria o 

cumprimento do contrato já que a Avianca era empresa que faria o 

transporte aéreo; - que foram informados que no mês 06/2019 seriam 

feitas as organizações;- que já próximo a data da viagem entraram em 

contato com a reclamada sendo que todas as alternativas que os 

requerentes propuseram para o cumprimento do contrato, não foi acatado; 

- que consequentemente ocorreu o cancelamento; - que com a situação 

gerada pela reclamada acreditam que tiveram a sua moral abalada, vez 

que haviam programado antecipadamente a tão sonhada férias em família, 

o qual não foi possível a concretização em razão de falha no serviço da 

reclamada, assim, pleiteiam indenizações pelos danos morais sofridos. A 

reclamada alegou preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito alegou em 

síntese, ausência de responsabilidade, em razão de culpa de terceiro. 

Assim, pede a improcedência da presente ação. É o suficiente a relatar. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CVC Por ser parte no contrato celebrado 

(fornecedora), resta configurado a legitimidade para responder a 

demanda. Indefiro a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

No caso concreto, o contrato entabulado entre as partes consta como 

sendo responsável pela contratação do voo, a empresa reclamada, CVC 

BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., dessa forma, não há 

que se falar em culpa de terceiro ou seja da AVIANCA, uma vez que 

sequer celebrou qualquer contrato com a reclamante, pois tem-se por 

regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é 

da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos e 

serviços. Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, ficando 

bastante caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, 

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, 

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). Logo, não 

tendo a Reclamada se desincumbido do ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, deve esta ser responsabilizada pelos danos causados ao 

Reclamante. Nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO – AVIANCA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CANCELAMENTO DE VOO COM QUASE UMA SEMANA DE 

ANTECEDÊNCIA, SEM QUE HOUVESSE A REACOMODAÇÃO EM OUTRO 

VOO PELA AGÊNCIA DE TURISMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INTERMEDIADORA DA COMPRA DE PASSAGENS - CVC. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE O CONSUMIDOR. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA PARA JULGAR 

PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso 

Cível, Nº 71008952137, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 25-10-2019). Grifei. 

Ementa: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

PACOTE TURÍSTICO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO 

DOMÉSTICO. PERDA DA CONEXÃO. CONTRATO DE SEGURO VIAGEM. 

DANOS ALEGADOS PELOS AUTORES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS 

COBERTURAS CONTRATADAS. ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA 

CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CVC. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. INTERMEDIAÇÃO DA 

VENDA DAS PASSAGENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EVENTO CAPAZ DE 

AFASTAR, NO CASO CONCRETO, A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

AGÊNCIA DE TURISMO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ART. 

373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. RECURSO DA RÉ TRAVEL ACE PROVIDO E RECURSO DA 

RÉ CVC DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008810178, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em: 28-08-2019). Grifei. No caso concreto, o 

cancelamento do voo, a perda das férias tão sonhadas, que foram 

programadas antecipadamente, as quais não foram possíveis de ser 

usufruídas em razão da falha na prestação do serviço da reclamada, em 

que não ofereceu outras alternativas para o cumprimento como, a 

realocação dos requerentes em outro voo, tais fatos ultrapassam o mero 

descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, 

revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, 

revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para condenar a 

Reclamada: a) pagar a cada requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), totalizando o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e, correção monetária 

(INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 
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homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga. VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-54.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

AITANA SILVA SILVERIO OAB - MT0019734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010070-54.2016.8.11.0047. REQUERENTE: FABIO JUNIOR FERREIRA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado por OI S.A, a parte 

Embargante alega excesso na execução. Mérito. No caso, requer o 

impugnante, seja recebido a presente manifestação, declarando o 

Excesso na execução. O pleito merece acolhimento. Aduz o Impugnante 

que a empresa executada se encontra em Recuperação Judicial que 

tramita da MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial (processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001). Desse modo, demonstra-se a 

inaplicabilidade da atualização dos valores no período apresentado pela 

parte exequente. Nesse contexto também é sabido que o art. 49, da lei nº 

11.101/2005, que regula a recuperação judicial, discrimina que: “Art. 49. 

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data 

do pedido, ainda que não vencidos.” Em simples análise deste artigo, 

verifica-se que os créditos que são remetidos ao juízo da Recuperação 

Judicial são somente aqueles já existentes no momento da distribuição da 

ação, ou seja, todos os créditos existentes até a data em que 

protocolizado o pedido de recuperação judicial, de modo que, por 

conseguinte, os credores cujos créditos se constituírem depois de o 

devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial 

estão excluídos dos efeitos deste. No caso concreto, o evento danoso 

ocorreu antes do pedido de recuperação (20/06/2016), ou seja, em 

26/04/2015, estando o valor aqui executado, dessa forma, incluído dentre 

os créditos sujeitos à recuperação judicial (crédito concursal), portanto 

não prospera as razões da embargada apresentada no evento 21877039. 

Nesse sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. 

Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 

8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das 

decorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado 

após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao 

plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 

constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se 

condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine 

sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito 

derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a 

recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de 

soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido.” (STJ 

– 3ª T - REsp 1727771/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 15/05/2018 

- DJe 18/05/2018). Grifei. “Ementa: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS." DEMANDA ILÍQUIDA ". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI 

N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. 

INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI 

N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. [...] 2. No caso, verifica-se que a 

controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença 

condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do 

pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação 

judicial em curso. 3. A ação na qual se busca indenização por danos 

morais - caso dos autos - é tida por" demanda ilíquida ", pois cabe ao 

magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a 

extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, 

portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento 

deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo 

determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de 

credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do 

art. 6º da Lei n. 11.101/2005. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 

11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos 

autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito 

discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano 

moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram 

antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito 

decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao 

momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e 

inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso 

especial provido.” (STJ – 4ª T - REsp 1447918/SP - Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão – j. 07/04/2016 - DJe 16/05/2016). Grifei.Assim sendo, reconheço 

o excesso na execução, devendo o Embargante realizar o deposito do 

valor incontroverso apresentado nos autos, qual seja: R$7.708,91(sete mil 

setecentos e oito reais e noventa e um centavos). No mais, revendo os 

cálculos do juízo questionados pela impugnação, tem-se que, de fato, 

ocorreu excesso na execução, haja vista de não ter a parte exequente 

observado a data limite, para a atualização, qual seja, até 20/06/2016. 

Assim, tenho por devido o valor de R$ 6.556,92 (seis mil e quinhentos e 

cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos). No caso, os autos 

revelam a impossibilidade de prosseguir, nesta via, com atos tendentes à 

satisfação da execução da sentença contra a parte Executada. 

Consoante a interpretação do Enunciado 75, do FONAJE. “ENUNCIADO 75 

- A hipótese do §4º, do art. 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor.” Desse modo, 

considero procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, 

reconhecendo o excesso na execução. DISPOSITIVO. Posto isso, opino 

pela PROCEDÊNCIA da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

apresentada por OI S/A. extinguindo o feito com resolução de mérito. Em 

sendo requerida, expeça-se CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE SENTENÇA 

para servir de Certidão de Crédito, nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 

9.099/95, devendo a atualização ser realizada no juízo da recuperação. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-10.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000775-10.2019.8.11.0047. REQUERENTE: JOAO BATISTA MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. No caso sub judice, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. Fundamento e decido. Trata - se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE c/c ANULATÓRIA DE 

DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

em caráter LIMINAR ajuizada por JOÃO BATISTA MARTINS, em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN - MT - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, alega o 

Requerente ter alienado o veículo de sua propriedade, de placa KAB9826 

em meados de 2011 para terceiro, na ocasião ficou estabelecido que este 

faria transferência do veículo para o seu nome. Assim, considerando o 

fato de que supostamente não possui mais a posse e nem mesmo a 

propriedade do bem, e tampouco comunicou a venda ao DETRAN-MT, 

pretende o Requerente obter provimento jurisdicional que declare a 

inexistência de propriedade em relação ao veículo indicado na inicial, 

desobrigando-o da responsabilidade tributária a partir da data de tradição 

ou da renúncia de propriedade, determinando ao DETRAN-MT que 

providencie a regularização do registro e respectiva baixa. O segundo 

reclamado não apresentou defesa. Razão pela qual reconheço a revelia, 

todavia, embora reconhecida a revelia deste, não significa a procedência 

do pedido. Pois bem. O primeiro reclamado alega ausência de prova de 

fatos constitutivos do direito do autor, uma vez que não consta nos autos 

nenhum comprovante de venda do automóvel, que o autor é legitimo 

proprietário sendo que deverá arcar com o ônus tributário. O cerne da 

questão cinge-se à verificação do preenchimento ou não das exigências 

legais para que o autor possa ser excluído da condição de contribuinte do 

IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO e demais custas, na condição de 

ex-proprietário do veículo especificado na petição inicial. Compulsando os 

autos, verifica-se que, embora o promovente alegue ter vendido a 

terceiros o veículo, não há um único documento que prove essa 

transação. Assim sendo, ausente a prova da tradição do veículo, da 

transferência e da comunicação ao DETRAN/MT, sendo que a parte autora 

admite que não providenciou referida comunicação. Insta pontuar, que 

para dar baixa no veículo haveria necessidade de apresentar o Chassi 

junto ao DETRAN/MT e para transferência do veículo é essencial a 

qualificação do novo proprietário, evidente que se torna impossível definir 

nos autos sem a apresentação de provas robustas da venda do 

automóvel. Com efeito, a matéria está regulada pelo artigo 155, III da CF/88 

e pelos artigos 134 e 123,§1º do Código de Trânsito Brasileiro, que 

dispõem litteris: Art. 155. “Compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos sobre: III - propriedade de veículos automotores.” 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.” Art. 123. “Será obrigatória a 

expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for 

transferida a propriedade; §1º No caso de transferência de propriedade, o 

prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação 

da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, 

sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.” 

Dessa forma, não há possibilidade de acolher o pleito autoral, pois a 

responsabilidade tributária permanece com o promovente, que não adotou 

as providências legais exigíveis para a transferência da propriedade do 

veículo, que nem mesmo restou provada nos autos. Nesse sentido, já 

decidiu este Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA AUTARQUIA - REJEITADA - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

RELATIVOSAO IPVA- COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN 

REALIZADA TARDIAMENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

TRADIÇÃO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO PROVIDO - SEGURANÇA 

DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA. O DETRAN-MT é parte legítima para 

figurar no polo passivo da demanda, uma vez que lhe cumpre fazer a 

comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda, relativa aos dados dos 

veículos registrados no Estado. O proprietário de veículo automotor 

somente ficará isento do pagamento de débitos após a comunicação da 

venda do veículo ao órgão de trânsito responsável. Presentes os 

requisitos que ensejam a reversão do ato sentencial combatido, impende 

seja provido o recurso e, de consequência, retifica-se a sentença em 

reexame. (TJMT, Apelação/Reexame Necessário nº 33293/2010, Rel. Des. 

Márcio Vidal,Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 07/12/2010, Data da 

publicação no DJE 17/01/2011)”. Diante desse contexto, considerando o 

disposto no inciso I do artigo 373 do CPC (O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito) e não havendo prova da 

tradição, da transferência e da comunicação desta ao órgão de trânsito 

competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do 

proprietário do veículo. Nesses termos, inexistem motivos que justifiquem o 

deferimento da pretensão deduzida na inicial. DISPOSITIVO Posto isso, 

reconheço a revelia do segundo reclamado DETRAN/MT, e opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 001/2020-DF.

CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS JUDICIAIS

I - A Coordenadora da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

da Comarca de JUSCIMEIRA – Dr. Alcindo Peres da Rosa, nos autos do 

Procedimento Administrativo nº 707656-39.2020.8.11.0048, de acordo com 

as listagens definitivas para eliminação de autos, 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, 

a Coordenadoria de Administração do Fórum desta Comarca eliminará os 

documentos relacionados no Relatório de Processos (anexo), tendo em 

vista o decurso do prazo de temporalidade, conforme determinação 

contida na Portaria nº 242/2013- C. ADM e Recomendação nº 37.2011 do 

CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

II - A relação completa dos processos, bem como as respectivas partes 

processuais, além de publicada no DJE - Diário de Justiça Eletrônico, será 

afixada em mural, no átrio do Fórum, com o intuito de conferir ampla 

publicidade;

III - As partes podem requerer, às suas expensas, no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias da data da publicação deste edital, os documentos 

que desejarem preservar por meio de requerimento próprio no endereço 

citado no item IV;

IV - Para o resgate dos documentos, os interessados deverão requerer à 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD por meio de 

petição registrada no Protocolo da Comarca, constando a identificação 

dos Autos do Procedimento Administrativo nº 707656-39.2020.8.11.0048;

V - Os requerimentos de documentos pelas partes interessadas serão 

apreciados durante o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da data de 

publicação deste edital e somente após o decurso desse prazo é que 

serão entregues. Havendo mais de um interessado no mesmo documento, 
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a Comissão Permanente de Avaliação Documental – CPAD deliberará 

sobre a quem caberá receber o original, devendo a outra parte obter uma 

cópia, às expensas do solicitante;

VI – Transcorrido 45 (quarenta e cinco) dias da data de p 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 aos autos relacionados em anexo.

VII - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Permanente de 

Avaliação Documental – CPAD desta Comarca.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.

JUSCIMEIRA-MT, 21 de fevereiro de 2020.

Alcindo Peres da Rosa

Juíza de Direito e Diretor do Foro

* O Anexo encontra-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexo 

Comarca de Marcelândia

Diretoria do Fórum

Edital

Documento assinado digitalmente por: Thatiana dos Santos

 HYPERLINK "http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento" \h Para validar 

a ( s )  a s s i n a t u r a ( s )  o u  b a i x a r  o  o r i g i n a l  a c e s s e 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 5A62EF39

 Documento assinado digitalmente por: Thatiana dos Santos

 HYPERLINK "http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento" \h Para validar 

a ( s )  a s s i n a t u r a ( s )  o u  b a i x a r  o  o r i g i n a l  a c e s s e 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código 5A62EF39

 EDITAL DE ELIMINAÇÃO

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOSJUDICIAIS / 

ADMINISTRATIVOS N.01/2020

A Presidente da Comissão Permanente de Avaliação, designado pela 

Portaria n 48/2019, de 22/11/2019 publicada no DJE n. 10666, de 

29/01/2020 de acordo com a Anexo I- de Listagem de Eliminação de 

Documentos, faz saber, a quem possa interessar, que, transcorridos 

quarenta e cinco dias da data de publicação deste Edital no DJE, se não 

houver oposição, o(a) (indicar a unidade orgânica responsável pela 

eliminação eliminará os documentos relativos

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 

Documental do Fórum desta Comarca.

 Marcelândia, 07 de fevereiro de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 33210 Data: 11/12/2006 33469 Data: 11/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : José Joaquim Borges Cpf:42126851168 Executados(as) 

: José Eufrazino de Souza

 33330 Data: 11/12/2006 33408 Data: 11/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Rodrigo Fernandes Costa Epp Executados(as) : P.b. da 

Costa & Cia Ltda

 Cnpj:02742143000102

 33449 Data: 11/12/2006

 33349 Data: 11/12/2006 Execução Fiscal->processo de 

Execução->processo Cível e do

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Trabalho

 Trabalho Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Cnpj:03238987/000175

 Cnpj:03238987/000175 Executados(as) : Daniel Sebastião da Silva -Me

 Executados(as) : Molas e Freios Marcelândia Ltda Cnpj:02237738000100

 33415 Data: 11/12/2006 39769 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : União 

Cnpj:00394460021653

 Cnpj:03238987/000175 Executados(as) : Comércio e Indústria de 

Madeiras Laminadas

 Executados(as) : Madeireira Pingo D Agua Ltda - Me Capinzal Ltda 

Cnpj:03315318000150

 Cnpj:02348214000189

 60430

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Fazenda Nacional

 62082

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 47378 Data: Trabalho

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 

Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Trabalho

 Executados(as) : Merleony Industrializados de Madeiras Ltda

 Exequente : Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso 

Cnpj:00101417000140

 Cnpj:03507415000306

 Executados(as) : E. Gregorio Peças - Me Cnpj:05076808000176 62913

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : João Dias de Araújo Cpf:41277201900

 33384 Data: 11/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Executados(as) : Madeireira Gilo Ltda-me

 Cnpj:03119062000105

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 33218 Data: 11/12/2006

 33424  Da ta :  11 / 1 2 / 2 0 0 6  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > p r o c e s s o  d e 

Execução->processo Cível e do

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Trabalho

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Cnpj:03238987/000175

 Cnpj:03238987/000175 Executados(as) : Welington Lima de Oliveira 

Cpf:65462475187

 Executados(as) : Auto Eletrica Alencar Ltda Me

 Cnpj:33720400/000120

 33432 Data: 11/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Z.p. da Silva Santos - Me

 33436 Data: 11/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Aldemir da Silva Santos Madeiras

 Cnpj:03341778000152

 38268 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653 43472 Data:

 Executados(as) : Agroedi Comércio de Produtos Execução 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 478 de 574



Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Agropecuários Ltda - Epp Cnpj:01964498000175 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Alexandre Pereira Monteiro Cpf:96292067149

 33259 Data: 12/12/2006 33251 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Erika dos Santos Yamate - Lava Jato Executados(as) : 

Nascimento e Fernandes Ltda

 Cnpj:37491131000129

 33368 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 33291 

Data: 12/12/2006

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Trabalho

 Cnpj:03238987/000175 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Executados(as) : Luiz Alberto Ribeiro - Epp Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Ani e Deni Cabeleiros

 33220 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 33467 

Data: 12/12/2006

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Trabalho

 Cnpj:03238987/000175 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Executados(as) : Auto Posto Cristalino Ltda Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Elton A Adam & Cia Ltda - Me

 33444 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 33298 

Data: 12/12/2006

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Trabalho

 Cnpj:03238987/000175 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Executados(as) : Clarice Aparecida Evangelista Fiabane 

Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Tulio Prospero Santana Borges

 33312 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 33269 

Data: 12/12/2006

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Trabalho

 Cnpj:03238987/000175 Executados(as) : Supermercado Marcelandense 

Ltda

 Executados(as) : Jair Antonio Thiel Madeiras Cnpj:26791418000158

 Cnpj:01927088000154 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 33259 Data: 12/12/2006 33251 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Erika dos Santos Yamate - Lava Jato Executados(as) : 

Nascimento e Fernandes Ltda

 Cnpj:37491131000129

 33368 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 33291 

Data: 12/12/2006

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Trabalho

 Cnpj:03238987/000175 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Executados(as) : Luiz Alberto Ribeiro - Epp Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Ani e Deni Cabeleiros

 33220 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 33467 

Data: 12/12/2006

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Trabalho

 Cnpj:03238987/000175 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Executados(as) : Auto Posto Cristalino Ltda Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Elton A Adam & Cia Ltda - Me

 33444 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 33298 

Data: 12/12/2006

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Trabalho

 Cnpj:03238987/000175 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Executados(as) : Clarice Aparecida Evangelista Fiabane 

Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Tulio Prospero Santana Borges

 33312 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 33269 

Data: 12/12/2006

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Trabalho

 Cnpj:03238987/000175 Executados(as) : Supermercado Marcelandense 

Ltda

 Executados(as) : Jair Antonio Thiel Madeiras Cnpj:26791418000158

 Cnpj:01927088000154 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 40221 Data: 46479 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653 Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Executados(as) : Madeireira Tres F Ltda Cnpj:03498388000190 

Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Fernanda Pereira Ortega Cpf:87899507120 

Executados(as) : Norma Hlippel Cpf:01815497190

 Executados(as) : Flavio Pereira Ortega Cpf:87899906172

 49941 49530 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Maracajú Madeiras Ltda - Me CPJ 06302539000181

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Executados(as) : Armínio Gwiazdecki Cpf:46694504134

 Executados(as) : Indústria e Comércio de Madeiras Pinheral

 Ltda Cnpj:00319878000194

 Exequente : A União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Claudemir Storlarski Cpf:55775500172

 62046 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Representante (Requerido) : Vilson Siebert Cpf:32800533072

 Executados(as) : Soco Industria Comércio e Exportação de Madeiras 

Ltda. Cnpj:00302071000149

 Exequente : A União Cnpj:00394460021653

 45662

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : A União Cnpj:00394460021653

 Representante (Requerido) : Marcos Antonio Rosini

 Exequente : União Cnpj:00394460021653 Cpf:03528586800

 Executados(as) : Madeireira Nossa Senhora das Graças Ltda.

 Cnpj:04769392000109

 63380 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Agroedi Comércio de Produtos

 Agropecuários Ltda - Epp Cnpj:01964498000175

 33294 Data: 12/12/2006 33427 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Industria e Comercio de Madeiras San Diego 
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Executados(as) : Madeireira Irmãos Ceron Me

 Ltda Cnpj:02171990000156

 33339 Data: 12/12/2006

 33221  Da ta :  12 / 1 2 / 2 0 0 6  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > p r o c e s s o  d e 

Execução->processo Cível e do

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Trabalho

 Trabalho Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Cnpj:03238987/000175

 Cnpj:03238987/000175 Executados(as) : Cicero Carlos da Silva

 Executados(as) : Ana Paula Nicco - Madeiras

 33416 Data: 12/12/2006

 33321  Da ta :  12 / 1 2 / 2 0 0 6  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > p r o c e s s o  d e 

Execução->processo Cível e do

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Trabalho

 Trabalho Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Cnpj:03238987/000175

 Cnpj:03238987/000175 Executados(as) : Madeireira Pereira e Araújo 

Franca Ltda

 Executados(as) : Zeni dos Santos Brunello Cnpj:02564172000113

 33317 Data: 12/12/2006 33375 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Aparecido Gonçalves de Olvieira Executados(as) : José 

Taborda Pereira Me

 33279 Data: 12/12/2006 33319 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Alberto Nunes da Silva Executados(as) : Debora Ferrari 

Costa & Silva

 33273 Data: 12/12/2006 60570 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Executados(as) : Sigma 

Florestal Industria e Comércio Ltda.

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:08259718000109

 Executados(as) : Gleibe Maria Vieira Exequente : A União 

Cnpj:00394460021653

 33334 Data: 12/12/2006 63717 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : União 

Cnpj:00394460021653

 Cnpj:03238987/000175 Executados(as) : Lamiforte Laminados Ltda.

 Executados(as) : Raimundo Nonato da Silva - Madeiras 

Cnpj:07108817000127

 33233 Data: 12/12/2006 67737 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

de Alimentos->execução de Título Judicial->processo

 Trabalho de Execução->processo Cível e do Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Executados(as) : João Lucas 

Oliveira Silva Cpf:04458721100

 Cnpj:03238987/000175 Criança / Adolescente (Autor) : Saullo Rony 

Sousa Silva

 Executados(as) : José Wilson Alves da Rocha Cpf:34323724349 

Exequente : Viviane Sousa Silva Cpf:06003946113

 33008 Data: 29/08/2008 33351 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Izaias Fernandes Zacarias Executados(as) : Pedroso e 

Camara Ltda

 33412 Data: 12/12/2006 33018 Data: 26/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Mizael de Souza da Silva Executados(as) : Dal Pai s/a 

Indústria e Comércio

 Cnpj:76490887000610

 33213 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 33282 

Data: 12/12/2006

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Trabalho

 Cnpj:03238987/000175 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Executados(as) : Maiká Supermercado Ltda Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Geraldo Ferreira Cpf:84269588187

 33397 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 33124 

Data: 29/08/2008

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Trabalho

 Cnpj:03238987/000175 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Executados(as) : Silvanea F. de Oliveira Resende Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Mauro Guerreiro Cpf:55783198820

 33465 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 33300 

Data: 12/12/2006

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Trabalho

 Cnpj:03238987/000175 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Executados(as) : Correia Ribeiro & Prado Letda Me 

Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Codpel - Comercial Dobri de Petroleo Ltdfa

 33387 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Executados(as) : Madeireira Atlântica Ltda

 Cnpj:01725647000143

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 33229 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Promar Ind. Com. de Madeiras Ltda

 33071 Data: 29/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Francisco de Assis Lopes da Silva

 33340 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Niedziela & Cristani Ltda - Epp

 Cnpj:02687841000144

 33013 Data: 29/08/2008 33067 Data: 01/09/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Iziquiel Nogueira de Souza Cpf:46574360153 

Executados(as) : Nirlei Pereira
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 33016 Data: 26/08/2008 33063 Data: 01/09/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Cicero Domingos Executados(as) : Maurindo Ramos

 33066 Data: 29/08/2008 33030 Data: 29/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Euzebio Navarro Executados(as) : Antonio Benedito de 

Moraes

 Cpf:45389420900

 33083 Data: 01/09/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 33254 

Data: 12/12/2006

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Trabalho

 Cnpj:03238987/000175 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Executados(as) : Zenilde Santos da Silva Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : José Raimundo Pereira Construção -Me

 33380 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 33062 

Data: 29/08/2008

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Trabalho

 Cnpj:03238987/000175 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Executados(as) : Mecanica Industrial Trevolandia Ltda 

Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Maria Fernandes da Costa

 33084 Data: 29/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : José Aparecido de Andrade

 33002 Data: 01/09/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Aparecida Ferreira Barbosa Ramos Ltda. 

Cnpj:00302071000149

 33004 Data: 01/09/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Pedro Gonçalves de Abreu

 33257 Data: 12/12/2006 33232 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Tânia Regina Ricci Cpf:88403114168 Executados(as) : 

Andre Ricardo Tragueta

 33457 Data: 12/12/2006 33309 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Sandra do Carmo Sirqueira Executados(as) : A. Merlin & 

Cia Ltda

 33241 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Lanchonete Guaranta Ltda

 33454 Data: 12/12/2006

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/00017

 Executados(as) : José Carlos Martins - Cabeleireiro

 33202 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175Executados(as) : José Fernandes de Souza

 33249 Data: 12/12/2006 32854 Data: 29/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Voss & Voss Ltda - Me Cnpj:02394732000139 

Executados(as) : Sebastião José da Silva Cpf:39359670120

 33239 Data: 12/12/2006

 10062 Data: Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e 

do

 Ação Penal de Competência do Júri->processo Comum- Trabalho

 >processo Criminal Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Réu(s) : José da Guia Souza Cnpj:03238987/000175

 Autor(a) : Justiça Pública Executados(as) : V. dos Santos Gomes 

Madeiras - Me

 33289 Data: 12/12/2006 33314 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Executados(as) : Valmes 

Severino Cpf:61360937900

 Cnpj:03238987/000175 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Executados(as) : Aparecido Ferreira da Silva Cnpj:03238987/000175

 33132 Data: 29/08/2008 33005 Data: 27/02/2009

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Nelson Moura Executados(as) : Erli Teixeira Francisco

 32867 Data: 29/08/2008 33098 Data: 29/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Silvio Pazetto Cpf:21074593987 Executados(as) : 

Elizabete Maria Menegatt Ceron

 33163 Data: 29/08/2008 33364 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Augusto Alves Monteiro Executados(as) : Silvestre 

Luyiz Lemes Gonçalves - Madeiras

 33106 Data: 26/08/2008 33261 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175
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 Executados(as) : Paulo Roberto de Guimarães Executados(as) : Deisiel 

Ferreira Borges

 33365 Data: 12/12/2006 33212 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Neodir Benedetti - Madeiras Executados(as) : P. L. 

Pneus Lubrificantes Ltda

 Cnpj:02529395/000220

 33354 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 42337 

Data: 12/12/2006

 Trabalho Liberdade Provisória Com Ou Sem Fiança->liberdade->medidas

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Garantidoras->processo 

Criminal

 Cnpj:03238987/000175 Requerente : José Vieira dos Santos 

Cpf:95234934187

 Executados(as) : Maria Benta de Sousa Silva - Moveis 41268 Data: 

12/12/2006

 33341 Data: 12/12/2006 Liberdade Provisória Com Ou Sem 

Fiança->liberdade->medidas

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 

Garantidoras->processo Criminal

 Trabalho Requerente : João Eide Pereira de Souza Cpf:01274239150

 Executados(as) : Erlei Francisco Bortolomedi Requerente : Weliton 

Aparecido Bernardino Cpf:02142867111

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt 42524 Data: 29/08/2008

 Cnpj:03238987/000175

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Vatalina Palucci Reske

 33194 Data: 29/08/2008 33271 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Albertina Pikler Knhis Cpf:78011183168 Executados(as) 

: R A Bezerra Medicamento Me

 33452 Data: 12/12/2006 32926 Data: 01/09/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Supermercado Musamar Ltda Epp Executados(as) : 

Cleuza Klippel

 Cnpj:01735921000165

 32815 Data: 14/04/2011

 33446  Da ta :  12 / 1 2 / 2 0 0 6  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > p r o c e s s o  d e 

Execução->processo Cível e do

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Trabalho

 Trabalho Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Cnpj:03238987/000175

 Cnpj:03238987/000175 Executados(as) : Lúcio Ponciano de Paula 

Cpf:47638222920

 Executados(as) : Industrial Madeireira Erechim Ltda

 33150 Data:29/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Valdecir Florentino de Oliveira

 33377 Data: 12/12/2006 33199 Data: 29/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Executados(as) : Madeireira Marcon Ltda Cnpj:24980237000144 

Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Executados(as) : Antonio Luiz 

Simonetti Cpf:01542133904

 Cnpj:03238987/000175

 33396 Data: 12/12/2006 33385 Data: 12/12/2006

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Executados(as) : Madeireira 

Mezzalira Ltda

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:02404465000133

 Executados(as) : Industria e Comercio de Madeiras Harres Ltda 

Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 32791 Data: 29/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 33154 

Data: 29/08/2008

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Trabalho

 Cnpj:03238987/000175 Executados(as) : Vina Altenhofen Oliveira 

Cpf:59307153191

 Executados(as) : Luzia de Fatima Schmidt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 33151 Data: 29/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 32844 

Data: 01/09/2008

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Trabalho

 Cnpj:03238987/000175 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Executados(as) : Valdecir Joana dos Santos Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Zenaide Venson Cpf:52826241004

 32868 Data: 29/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 33278 

Data: 12/12/2006

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Executados(as) : Ricardo Barbieri Cpf:17569575920 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Alves Godoy & Cia Ltda Epp

 32831 Data: 29/08/2008 Cnpj:02586118000179

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho 33198 Data: 29/08/2008

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Execução Fiscal->processo de 

Execução->processo Cível e do

 Cnpj:03238987/000175 Trabalho

 Executados(as) : João Fernando Alberti Cpf:28744071949 Exequente : 

Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Antonio Marcos de Araújo

 33394 Data: 10/01/2007

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Clovis Henrique de Souza

 33153 Data: 16/02/2009

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Vancarlos José Cioato

 33160 Data: 26/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Adão Lucindo do Couto
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 11825 Data: 19/03/2007 33021 Data: 29/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Executados(as) : Madeireira Gilo Ltda-me Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03119062000105 Cnpj:03238987/000175

 Exequente : Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Executados(as) : 

Rosalvo Alves de Souza Cpf:40839958900

 Recursos Naturais - Ibama Cnpj:03659166000102

 33003 Data: 03/03/2009

 33024  Da ta :  26 / 0 8 / 2 0 0 8  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > p r o c e s s o  d e 

Execução->processo Cível e do

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Trabalho

 Trabalho Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Cnpj:03238987/000175

 Cnpj:03238987/000175 Executados(as) : Marcos Antonio Pereira

 Executados(as) : Sonia Beatriz Arcari

 33007 Data: 29/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Vanilda Rezende Fernandes

 33059 Data: 26/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Vantuir Vaz Cpf:20937374120

 33064 Data: 29/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Mercia Regina Castro Cpf:00956258107

 25188 Data: 10/01/2007

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Conselho Regional de Medicina - Cremat

 Executados(as) : Bohdan Baranhuk Sologe Cpf:17135441953

 33197 Data: 29/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Adelar José This Cpf:55773540134

 33338 Data: 08/05/2007

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Sebastião Alves da Costa

 13087 Data: 06/07/2007

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Conselho Regional de Medicina - Cremat

 Requerido(a) : Bohdan Baranhuk Sologe Cpf:17135441953

 33264 Data: 07/08/2007

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Jadilson Celestino dos Santos

 33342 Data: 07/08/2007

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Silvestre Luis Lemes Gonçalves - Madeiras

 33240 Data: 07/08/2007

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Francisco Alves Pereira

 33442 Data: 07/08/2007

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Dalva Moura Santos & Cia Ltda

 33137 Data: 07/08/2007

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Adalberto Navair Diamante

 33205 Data: 13/09/2007

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Valdir Paula Silva Cpf:44603282168

 33121 Data: 01/09/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho 42560 Data: 21/09/2007

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Maria Goreti Buldrin Cpf:80507255968

 33144 Data: 01/09/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Madeireira Borin Ltda

 32924 Data: 29/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Celvino Werberich

 33832 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Executados(as) : A A Madeiras Ltda Cnpj:73418832000104

 Exequente : Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

 Recursos Naturais - Ibama Cnpj:03659166000102

 33031 Data: 07/11/2007

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Beneficiamento e Moagem de Guaraná Ltda.

 Cnpj:73569832000105

 33099 Data: 01/09/2008 42531 Data: 26/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt Exequente : Município de 

Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Eloisio do Nascimento Executados(as) : Lourival Pereira

 11828 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Executados(as) : Filomena M Fistarol de Souza

 Cnpj:01939274000103

 Exequente : Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

 Recursos Naturais - Ibama Cnpj:03659166000102

 33179 Data: 01/09/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt
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 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Ana Natalina Navarro Vieira

 42290 Data: 03/12/2007

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Executados(as) : Olimpio Alves de Souza Cpf:43109799987

 Exequente : Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 Cnpj:03507415000306

 33158 Data: 26/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Valdecir Pires de Aguiar

 33231 Data: 03/12/2007

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Aparecido Martins Garcia Cpf:30142938904

 24314 Data: 22/06/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Edivan V. Lima & Cia Ltda Me

 Cnpj:02356847000139

 33147 Data: 01/09/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Enoch Moreira Pontes Cpf:55840728853

 33177 Data: 29/08/2008

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Município de Marcelândia - Mt

 Cnpj:03238987/000175

 Executados(as) : Arcelio Lauri Scmitt

 29227 Data: 02/03/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Indústria e Comercio de Madeiras Indiana

 Ltda Cnpj:01988294000174

 666 Data: 02/03/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Indústria e Comércio de Madeiras Januária

 Ltda Cnpj:36904712000182

 23884 Data: 14/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Indústria e Comércio de Madeiras Carmelio

 Ltda Cnpj:37489507000160

 732 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Autor(a) : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Madeireira Maumoa Ltda

 Cnpj:36930394000124

 43447 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Indústria e Comércio de Madeiras Mayara

 Ltda Cnpj:02065117000189

 24608 Data: 27/04/2011 43124 Data: 22/06/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653 Exequente : União 

Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Madeireira Garauba Ltda - Epp Executados(as) : Posto 

de Molas Dois Irmãos Ltda.

 Cnpj:03289512000108 Cnpj:86687506000136

 2909 Data: 20/04/2011 43361 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Autor(a) : União Cnpj:00394460021653 Exequente : União 

Cnpj:00394460021653

 Requerido(a) : Luiz Caldato s/a Indústria de Madeiras Executados(as) : 

Madeireira Maumoa Ltda

 Cnpj:83135004000538 Cnpj:36930394000124

 24617 Data: 27/04/2011 Executados(as) : Mauricio Baldin Martins

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Supermercado Itaiba Ltda

 Cnpj:15070501000111

 35828 Data: 27/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Industria e Comercio de Madeiras Goski

 Ltda - Epp Cnpj:03996371000163

 24324 Data: 27/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Supermercado Musamar Ltda Epp

 Cnpj:01735921000165

 27317 Data: 11/03/2011 43282 Data: 04/02/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653 Exequente : União 

Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Auto Posto Fortaleza Ltda Executados(as) : Industrial 

Madeireira Santa Monica Ltda

 Cnpj:7049449700197 Cnpj:33675612000133

 30907 Data: 02/03/2011 43283 Data: 04/02/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653 Exequente : União 

Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Indústria e Comercio de Madeiras Indiana 

Executados(as) : Industrial Madeireira Santa Monica Ltda

 Ltda Cnpj:01988294000174 Cnpj:33675612000133

 24313 Data: 27/04/2011 43517 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653 Exequente : União 

Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Edivan Vieira Lima -Me Executados(as) : Fatsul 

Corretora de Seguros de Vida Ltda

 Cnpj:01074242000192 Cnpj:04131836000186

 38260 Data: Devedor(a) : Fatima Sueli Mendes Cpf:06204561839

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 43890 

Data: 02/03/2011

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Executados(as) : I L Perinotto - Me Cnpj:02936881000182 Trabalho

 Exequente : Fazenda Nacional Exequente : União Cnpj:00394460021653

 43163 Data: 02/03/2011 Executados(as) : Pedro José Fiabane - Me

 Cnpj:03138872000109

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho 43893 Data: 02/03/2011

 Exequente : União Cnpj:00394460021653 Execução Fiscal->processo de 

Execução->processo Cível e do

 Executados(as) : Madeireira Fabiocielli Ltda Trabalho
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 Cnpj:02465730000193 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 43280 Data: 14/04/2011 Executados(as) : Industrial Madeireira Santa 

Monica Ltda

 Cnpj:33675612000133

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Soco Industria Comércio e Exportação de

 Madeiras Ltda. Cnpj:00302071000149

 24321 Data: 27/04/2011 43921 Data: 11/03/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653 Exequente : União 

Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Industrial Madeireira R.d.v. Ltda Executados(as) : 

Industria e Comercio de Madeiras Lkm

 Cnpj:01879485000106 Ltda. Cnpj:00275285000173

 Executados(as) : Ademar Nunes da Silva Cpf:49553500030

 Executados(as) : Darci Dobkovski Cpf:25102559249

 Executados(as) : Ivanete Vieira da Silva Cpf:92572081172

 43126 Data: 27/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : Instituto Nacional do Seguro Social - Inss

 Cnpj:29979036008397

 Executados(as) : José Vitor de Almeida Cpf:04539079972

 Executados(as) : Almeida Comércio de Confecções Ltda

 Cnpj:37502978000161

 43267 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Madeireira Marcelândia Ltda

 Cnpj:15063159000122

 Executados(as) : Susumo Niekawa Cpf:18647847920

 43277 Data: 02/03/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Incoman Indústria e Comércio de Madeiras

 Anchieta Ltda Cnpj:01988666000162

 31371 Data: 27/04/2011 24386 Data: 02/03/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653 Executados(as) : Industrial 

Madeireira Arapongas Ltda

 Executados(as) : Indústria e Comércio de Madeiras Mayara 

Cnpj:01882745000194

 Ltda Cnpj:02065117000189 Exequente : Fazenda Nacional

 24613 Data: 27/04/2011 24315 Data: 27/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Autor(a) : União Cnpj:00394460021653 Exequente : União 

Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Madeireira Portão Ltda Executados(as) : Niedziela & 

Cristani Ltda - Epp

 Cnpj:02687841000144

 25600 Data: 04/02/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 43018 

Data:

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Requerente : União Cnpj:00394460021653 Trabalho

 Requerido(a) : Batel & Oliveira Limitada Requerente : União 

Cnpj:00394460021653

 Cnpj:01873249000174 Requerido(a) : Merleony Industrializados de 

Madeiras Ltda

 Cnpj:00101417000140

 21061 Data: 27/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 43129 

Data: 27/04/2011

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Executados(as) : Madeireira Portão Ltda Trabalho

 Exequente : Fazenda Nacional Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Indústria e Comércio de Madeiras Januária

 24603 Data: 04/02/2011 Ltda Cnpj:36904712000182

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho 43162 Data: 27/04/2011

 Exequente : União Cnpj:00394460021653 Execução Fiscal->processo de 

Execução->processo Cível e do

 Representante (Requerido) : Valdomiro Ortega Batel Trabalho

 Cpf:07883773100 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Batel & Oliveira Limitada Executados(as) : Madeireira 

Fabiocielli Ltda

 Cnpj:01873249000174 Cnpj:02465730000193

 43473 Data: 29/11/2013

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Edson Politano Cpf:37854577820

 24325 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Wilson Cesar José da Silva

 Cnpj:01213285000101

 Executados(as) : Wilson Cezar Jose da Silva

 42300 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Osvaldo Belini - Me Cnpj:03800381000181

 43128 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Santa Rosa Industria e Comércio de

 Madeiras Ltda. Cnpj:00515420000100

 43946 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Estela Maris Perin Dal-piva Madeiras

 Cnpj:04372122000160

 23991 Data: 02/03/2011 43272 Data: 02/03/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Autor(a) : União Cnpj:00394460021653 Exequente : União 

Cnpj:00394460021653

 Requerido(a) : Madeireira Taquari Ltda Executados(as) : Rodil Madeiras 

Industria e Comercio Ltda

 Cnpj:01885847000163

 10168 Data: 02/03/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 43290 

Data:

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Autor(a) : União Cnpj:00394460021653 Trabalho

 Executados(as) : Madeireira Bom Retiro Ltda Exequente : União 

Cnpj:00394460021653

 Cnpj:33005547000139 Executados(as) : Estela Maris Perin Dal-piva 

Madeiras

 Cnpj:04372122000160

 38262 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do 43852 

Data:

 Trabalho Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Executados(as) : Frank Shigueru Hangai Cpf:44632150991 Trabalho

 Exequente : Fazenda Nacional Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Frank Shigueru Hangai - Epp Executados(as) : Vanderli 

Maria da Silva Melo - Me

 Cnpj:00564374000130 Cnpj:04204215000185
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 35833 Data: 27/04/2011 43910 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653 Exequente : União 

Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Madeireira Quebrada Ltda - Me Executados(as) : Noel 

do Prado Andrade - Me

 Cnpj:70427448000171 Cnpj:00056050/000190

 43125 Data: 27/04/2011 44749 Data: 02/03/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653 Exequente : União 

Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Industrial Madeireira Santa Monica Ltda Executados(as) 

: Madeireira Bom Retiro Ltda

 Cnpj:33675612000133 Cnpj:33005547000139

 42286 Data: 27/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Executados(as) : Niedziela & Cristani Ltda - Epp

 Cnpj:02687841000144

 Exequente : Fazenda Nacional

 13528 Data: 02/03/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Executados(as) : Madeireira Marcelândia Ltda

 Cnpj:15063159000122

 Exequente : Fazenda Nacional

 43013 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Requerente : União Cnpj:00394460021653

 Requerido(a) : Franciele Matara Barreto - Me

 Cnpj:05858330000136

 43291 Data: 27/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Madriuba Ind. e Comercio de Madeiras Ltda

 Cnpj:01920719000103

 43909 Data: 27/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Shiniko Thaada Tominaga Cpf:55948138100

 43286 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Silva & Gabaldi Ltda - Me

 Cnpj:03711478000118

 43516 Data:

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Industrial Madeireira Arapongas Ltda

 Cnpj:01882745000194

 43827 Data: 11/03/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Celso Prada Cpf:05524687972

 43903 Data: 27/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Indústria e Comercio de Madeiras Vafra

 Ltda Cnpj:00205988000125

 43904 Data: 27/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Indústria e Comercio de Madeiras Vafra

 Ltda Cnpj:00205988000125

 43905 Data: 27/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Indústria e Comercio de Madeiras Vafra

 Ltda Cnpj:00205988000125

 24309 Data: 14/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Requerente : União Cnpj:00394460021653

 Requerido(a) : Corteza Industria de Madeiras Ltda.

 Cnpj:02662997600015

 Requerido(a) : Rômulo Affono Rohden Cpf:59449560978

 23208 Data: 11/03/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Executados(as) : Lourdes Teixeira Veloso da Silva - Me

 Cnpj:24720948000180

 Exequente : Fazenda Nacional

 43080 Data: 02/03/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Industrial Madeiras Eneas Marques Ltda-

 me Cnpj:24729642000194

 43271 Data: 09/05/2019

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Indústria e Comércio de Madeiras Mara

 Ltda Cnpj:24680175000155

 43278 Data: 11/03/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Getúlio Marcheto - Me

 763 Data: 43900 Data: 02/03/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do Execução 

Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho Trabalho

 Autor(a) : União Cnpj:00394460021653 Exequente : União 

Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Industrial Madeireira Mundo Novo Ltda Executados(as) : 

Madeireira A M Ltda

 Cnpj:01320605000122

 Executados(as) : José Lucas de Souza Cpf:33656207968

 Executados(as) : Vivaldo Vilas Boas Cpf:21230056904

 Executados(as) : Eduardo Arashida Cpf:86233602149

 35734 Data: 27/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Borges de Queiroz & Pereira Ltda - Me

 Cnpj:02177440000144

 25598 Data: 11/03/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : A A Madeiras Ltda Cnpj:73418832000104

 21198 Data: 27/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Requerente : União Cnpj:00394460021653

 Requerido(a) : Imarsul Madeiras Ltda - Me

 Cnpj:33672809000119

 31367 Data: 22/06/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho
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 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Almeida Comércio de Confecções Ltda

 Cnpj:37502978000161

 25901 Data: 21/12/2010

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Madeireira Marcon Ltda

 Cnpj:24980237000144

 35829 Data: 27/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Comércio de Madeiras Dapper Ltda - Me

 Cnpj:03845966000118

 24616 Data: 21/05/2019

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : V C da Silva-confecções Me

 Cnpj:00117221000144

 43901 Data: 02/03/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Triângulo Industria e Comércio de Madeiras

 Ltda. Cnpj:01346220000134

 44071 Data: 14/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : A A Madeiras Ltda Cnpj:73418832000104

 Executados(as) : Amilton da Fonseca e Silva

 21055 Data: 26/07/2013

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Requerido(a) : J. V. de Almeida & Cia Ltda

 Cnpj:24724502000476

 Requerente : Fazenda Nacional

 35830 Data: 02/03/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Osvaldo Belini - Me Cnpj:03800381000181

 43259 Data: 14/04/2011

 Execução Fiscal->processo de Execução->processo Cível e do

 Trabalho

 Exequente : União Cnpj:00394460021653

 Executados(as) : Madeireira Bom Retiro Ltda

 Cnpj:

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000033-56.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOIR MARCHIORO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DESPACHO Processo n°: 1000033-56.2020.8.11.0109 

Requerente: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES Requerido: ALOIR 

MARCHIORO - ME Carta Precatória - Penhora e avaliação. Vistos. 1. 

Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devidamente cumprido o ato, 

devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo. 3. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 09 de março de 2020 THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000042-18.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO BUFFON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 1000042-18.2020.8.11.0109. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL REQUERIDO: HILARIO 

BUFFON Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado, com a devida 

urgência que o caso requer. 2. Após, devidamente cumprido o ato, 

devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo. 3. 

Diligências necessárias. Marcelândia, 09 de março de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000420-08.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA CONCENCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

CARLOS ALBERTO CASULA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 1000420-08.2019.8.11.0109 

AUTOR(A): ZILDA CONCENCIO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Trata-se de manifestação do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao ID. 28037544, informando que 

não houve cumprimento da decisão de ID. 25924649, que concedeu à 

parte autora a antecipação da tutela pretendida, devido à divergência no 

número do benefício (NB 623.939.388-0) constante na decisão, ser 

referente a pessoa diversa da pessoa da autora. Analisando a decisão 

em apreço, verifico constar na parte final da decisão, NB 623.939.388-0 

referente ao número de benefício diverso do NB concedido à autora, a 

qual teve seu benefício autuado sob NB 6266182983. Desse modo, a 

autora não deve ser prejudicada por erro material constante na decisão 

que lhe concedeu a liminar pleiteada, não devendo, tal erro, ser óbice ao 

cumprimento de sentença, uma vez que toda fundamentação contida na 

decisão é coerente com os fatos narrados na inicial, e com o laudo médico 

acostado aos autos pelo perito designado pelo Juízo. Assim, RETIFICO a 

decisão anterior somente no tocante ao número do benefício (NB 

623.939.388-0), para que conste NB 6266182983. Portanto, dou por 

sanada a divergência quanto ao número do benefício. 2. Assim sendo, 

passo à análise do pedido de revisão da decisão, no tocante a realização 

ou não, do exame clínico pela autora, em razão do pedido pela requerente 

de redesignação da perícia (ID. 22925120). A requerida no ID. 27734898 

suscita dúvida, em relação à realização do exame clínico da autora, pois a 

mesma ao ID. 22925120 pediu redesignação da perícia, tendo em vista que 

na data agendada (05.09.2019) estaria na cidade de Barretos, dando 

prosseguimento ao tratamento de quimioterapia junto ao Hospital do 

Câncer, porém, consta como realizado o exame no dia agendado, qual 

seja, 05.09.2019. Tenho que o simples fato do pedido de redesignação, e 

posterior realização na data já agendada, por si só, não justifica a 

revogação da decisão. Todavia, em respeito ao Princípio da primazia do 

processo, importante a aclaração dos fatos suscitados pela requerida. 3. 

Dessa maneira, ficam as partes intimadas para, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, manifestarem sobre o laudo pericial, devendo nessa 

oportunidade, a autora prestar esclarecimentos sobre os motivos que 
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ensejaram sua perícia em 05.09.2019. 4. Na sequência, conclusos para 

deliberação. 5. Diligências necessárias. Marcelândia, 09 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-21.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

P. SIMIONI MECANICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DIAS CAMPOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé que procedo a intimaçao do Requerente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do parágrafo único, art. 

922, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000518-90.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

J. RODRIGUES DOS SANTOS COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KERLE HERMES MUNHOZ (EXECUTADO)

 

CERTIFICO e dou fé que procedo a intimaçao do Requerente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do parágrafo único, art. 

922, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-38.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO OAB - MT25355/O (ADVOGADO(A))

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Processo n° 

1000515-38.2019.8.11.0109 Requerente: SUPERMERCADO HANAUER 

LTDA - EPP Requerente: JURACI ALVES DE SOUZA Vistos. SENTENÇA Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Analisando os 

autos, verifico que o caso é de extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/1995, ante a 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o julgamento da 

causa. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, sendo excluídas 

as ações sujeitas aos procedimentos especiais, conforme disposto no 

Enunciado 08 do FONAJE “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. Neste sentido é o 

entendimento do TJMT: RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE RITO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. As 

ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis 

nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do FONAJE). Recurso não provido. 

(RI 533/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) Assim, por 

ser a ação monitória sujeita a procedimento especial, previsto nos artigos 

700 e seguintes do CPC, trata-se de matéria que não abrange a 

competência dos Juizados Especiais, portanto, incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II, da 

Lei nº 9.099/1995. Sem custas e honorários advocatícios com fundamento 

nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. P.R. I. Arquivem-se, com 

as cautelas de estilo. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019 THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-53.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO OAB - MT25355/O (ADVOGADO(A))

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO TIDRE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Processo n° 

1000514-53.2019.8.11.0109 Requerente: SUPERMERCADO HANAUER 

LTDA - EPP Requerente: MARCIANO TIDRE Vistos. SENTENÇA Em atenção 

aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Analisando os autos, verifico 

que o caso é de extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/1995, ante a incompetência absoluta do 

Juizado Especial Cível para o julgamento da causa. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos da Lei 9099/95, o Juizado 

Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de 

menor complexidade, sendo excluídas as ações sujeitas aos 

procedimentos especiais, conforme disposto no Enunciado 08 do FONAJE 

“As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais”. Neste sentido é o entendimento do 

TJMT: RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE RITO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais 

("enunciado 8 do FONAJE). Recurso não provido. (RI 533/2013, DR. 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) Assim, por ser a ação monitória 

sujeita a procedimento especial, previsto nos artigos 700 e seguintes do 

CPC, trata-se de matéria que não abrange a competência dos Juizados 

Especiais, portanto, incompetente para processar e julgar a presente 

demanda. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, na forma do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/1995. Sem custas e 

honorários advocatícios com fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/1995. P.R.I. Arquivem-se, com as cautelas de estilo. 

Marcelândia, 31 de dezembro de 2019 THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-68.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO OAB - MT25355/O (ADVOGADO(A))

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAMIR GUARNIERI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA Processo n° 

1000513-68.2019.8.11.0109 Requerente: SUPERMERCADO HANAUER 

LTDA - EPP Requerente: NAMIR GUARNIERI Vistos. SENTENÇA Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Analisando os 

autos, verifico que o caso é de extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/1995, ante a 
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incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o julgamento da 

causa. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, sendo excluídas 

as ações sujeitas aos procedimentos especiais, conforme disposto no 

Enunciado 08 do FONAJE “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. Neste sentido é o 

entendimento do TJMT: RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE RITO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. As 

ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis 

nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do FONAJE). Recurso não provido. 

(RI 533/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) Assim, por 

ser a ação monitória sujeita a procedimento especial, previsto nos artigos 

700 e seguintes do CPC, trata-se de matéria que não abrange a 

competência dos Juizados Especiais, portanto, incompetente para 

processar e julgar a presente demanda Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II, da 

Lei nº 9.099/1995 Sem custas e honorários advocatícios com fundamento 

nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. P.R.I. Arquivem-se, com 

as cautelas de estilo. Marcelândia, 31 de dezembro de 2019 THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-76.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANA ANGELI FISTAROL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-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 

C ÍVEL E  CRIMINAL DE MARCELÂNDIA  P rocesso: 

8010093-76.2014.8.11.0109. REQUERENTE: JUCIANA ANGELI FISTAROL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A -SENTENÇA- 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por 

Juciana Angeli Fistarol contra sentença proferida ao id n° 5701933, 

alegando que a sentença foi omissa, tendo em vista que desconsiderou 

que o Termo de Ocorrencia n° 15176636 que embasou a decisão, seque 

chegou a ser entregue a embargante, responsável pela Unidade 

Consumidora, ou lavrado na sua presença, sendo que o respectivo 

documento foi assinado por terceiro. Instada a manifestar, a parte 

requerida disse que a sentença não aponta qualquer vício passível de ser 

sanada, vez que a perícia foi acompanhada por pessoa moradora do 

imóvel, e que a requerente foi intimada e protocolou defesa administrativa. 

Vieram os autos conclusos. É, em síntese, o Relatório. DECIDO. Com 

efeito, os argumentos expostos pelo embargante não merecem 

acolhimento. Vejamos. O Embargante argumenta a sentença foi omissa, 

pois desconsiderou que o Termo de Ocorrência n° 15176636 que 

embasou a decisão, não foi entregue a embargante, responsável pela 

Unidade Consumidora, ou lavrado na sua presença, sendo que o 

respectivo documento foi assinado por terceiro. Entretanto, inexiste 

obscuridade a ser esclarecida, ou contradição a ser eliminada, tampouco 

omissão a ser suprimida. O que se verifica, na verdade, é a verdadeira 

intenção a parte embargante de reformar a sentença proferida nos autos. 

Conforme constou na sentença, não foi realizada nenhuma perícia pela 

requerida/embargada na residência de requerente/embargante. O que foi 

realizado, na verdade, foi o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, 

oportunidade em que foi dispensada a realização da Perícia. Ressalto que, 

em que pese o TOI tenha sido acompanhado por terceiro, poderia a parte 

requerente, quando da notificação extrajudicial, ter requerido a realização 

de perícia, contudo, em sua defesa nada manifestou em tal sentido. Assim, 

a sentença ora combatida foi clara e bem fundamentada, sendo as 

argumentações do embargante matéria a ser discutida por meio de 

recurso. Os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não 

têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório. Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios 

apontados na norma legal (art. 535, CPC), ou para corrigir erro manifesto 

de tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios. Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a 

orientação jurisprudencial dominante: “É incabível, nos declaratórios, rever 

a decisão anterior reexaminando ponto sobre o qual já houve 

pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. 

Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto 

no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 30/412). Cuida lembrar que o 

magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para, com 

segurança, proferir seu veredicto, de forma fundamentada e desde que, 

não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo 

princípio da livre convicção, não estando, portanto, obrigado a ater-se aos 

fundamentos elencados por quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma 

detalhada a todos os pontos e argumentos por eles suscitados. Diante 

disso, não há qualquer omissão ou contradição a ser esclarecida, como 

quer a parte Autora/Embargante, pois a sentença ora combatida não 

padece de qualquer irregularidade. 2. ISTO POSTO, conheço os embargos 

de declaração, por tempestivos e, no mérito, nego-lhes provimento, na 

forma acima exposta. 3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Marcelândia, 

31 de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000035-94.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA REGINA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL DE MARCELÂNDIA  P rocesso: 

1000035-94.2018.8.11.0109. EXEQUENTE: ELZA REGINA PEREIRA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE MARCELANDIA Vistos etc. A parte autora 

postulou a desistência da ação. Na hipótese dos autos, verifica-se que o 

requerido já apresentou contestação, sendo imprescindível, portanto, a 

concordância da parte ré com o pleito, conforme o § 4º do art. 485 do 

CPC. Intimado para se manifestar quanto ao pedido, o requerido 

manifestou pela concordância do pedido de desistência em audiência de 

conciliação. A desistência da ação não importa renúncia ao direito e não 

impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). Com essas 

considerações, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO a sentença acima exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 26 

de fevereiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-72.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIS NOEMI GUARNIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 489 de 574



CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000558-72.2019.8.11.0109. REQUERENTE: BEATRIS NOEMI GUARNIERI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais proposta por: BEATRIS NOEMI 

GUARNIERI em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A. PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO PELO REFATURAMENTO No que 

tange à preliminar de perda do objeto não resta prosperar pois ainda que o 

equivoco cometido pela concessionária tenha sido reparado, ainda resta o 

pedido de indenização por dano moral a ser analisado, no entanto , 

rejeito-a. Ultrapassada a fase de preliminar, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. Fundamento e decido. Consigno cuidar-se de relação de 

consumo. As condições maiores para a produção probatória, neste caso, 

estão com a reclamada; portanto, patente a hipossuficiência da parte 

reclamante e, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do 

CPC. Aduz a reclamante que, no mês de agosto de 2019, foi gerado a 

cobrança de R$ 3.008,67, muito acima do seu consumo mensal, e por não 

conseguir resolver a situação, busca que seja declarado a inexistência do 

débito e indenização por dano moral. Em contestação a reclamada juntou 

aos autos provas de que o equivoco com a fatura da reclamante foi 

reparado por mera liberalidade da mesma, e quanto ao dano moral, alega a 

reclamada que não ocorreu nenhum ato ilícito, tendo em vista que já 

realizou o refaturamento, e que em nenhum momento a concessionária 

incluiu os dados da reclamante no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, também não realizou a suspensão do fornecimento de energia. 

Para que se configure o dano moral é imprescindível que esteja 

demonstrado nos autos: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, 

seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Analisando os autos, não restou 

comprovada a ocorrência de ato ilícito, vez que não foi comprovado pela 

parte reclamante a suspensão do fornecimento de sua energia elétrica e 

tão somente a ocorrência do equivoco com a fatura. De acordo com o 

entendimento dos tribunais a cobrança de quantia resultante não gera 

abalo extrapatrimonial, mormente quando não acompanhado de eventual 

inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos ou de cortes 

indevidos de energia. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE 

SOFRIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APRESENTADO PELO APELADO. 

PREVISÃO NO ART. 476, DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA. INEXISTÊNCIA 

DE DIVERGÊNCIA ACERCA DA MATÉRIA ENTRE OS ÓRGÃOS 

FRACIONÁRIOS DESTE TJPB. NÃO INSTAURAÇÃO. MÉRITO DO APELO. 

NÃO ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PELA RESOLUÇÃO 

Nº 414/2010 DA ANEEL. PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. COBRANÇA 

INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONO RÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO. OBEDIÊNCIA AO ART. 86, DO 

CPC/2015. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA 

SENTENÇA. 1. Compete a qualquer magistrado, ao proferir seu voto na 

turma, câmara, ou grupo de câmaras, solicitar o pronunciamento prévio do 

tribunal acerca da interpretação do direito quando verificar que, a seu 

respeito, ocorre divergência, ou quando, na decisão recorrida, a 

interpretação for diversa da que lhe haja dado outro órgão fracionário. 2. 

As câmaras especializadas cíveis deste tribunal de justiça sedimentaram 

oAP. 0034727-51.2013.815.2001 Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima exarada, 

nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os seus 

efeitos jurídicos. Como houve o refaturamento da conta de energia 

elétrica, REVOGO a tutela antecipada concedida nos autos. 

Marcelândia/MT, 26 de fevereiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-67.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO SILVA DE SOUSA (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))

 

CERTIFICO e dou fé que procedo a intimaçao para tomar ciencia do 

recurso e dar prosseguimento no prazo legal.

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000229-54.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000229-54.2019.8.11.0111 

Autor: LUCIO RODRIGUES DE ARAUJO Réu: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS INTIMAÇÃO do advogado da parte 

autora/exequente, para no prazo legal, confrontar documentos e teses 

levantadas na contestação no ID 28497489 - Petição. Matupá/MT, 9 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA 

MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio 

Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: 

(66) 3595-1752.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010118-88.2011.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR KOPTSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE PEREIRA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

manifestar o que de direito acerca da juntada ID 30022709 - "mudou-se". 

MATUPÁ, 9 de março de 2020. MARCIA MARCAL DE MENDONCA 

MONTEIRO Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE MATUPÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA HERMÍNIO OMETTO, 

321, ZR 001, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 - TELEFONE: (66) 35951752

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000966-57.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA OAB - MT26066/O (ADVOGADO(A))

ALVARO RATTI HUBNER OAB - 048.814.741-70 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 22/04/2020, às 14:10, na sede deste 

Juizado Especial, devendo comparecer com a parte autora na referida 

oralidade. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais.

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000087-02.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDA VITOY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LEOPOLDO SANT ANA (REU)

ANA PAULA SANTOS CARRARA BELIDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria n° 12/2016 DF, desta comarca, 

impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de ID n° 28106950. NOBRES, 9 de março de 2020. 

PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça 

Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 

TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000443-94.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO DE JESUS GAETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. G. TOMAZINI - ME (REU)

 

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 : 

1000443-94.2019.8.11.0030 AUTOR(A): CECILIO DE JESUS GAETA REU: 

C. C. G. TOMAZINI - ME DECISÃO Em análise dos autos constato que os 

requerentes postulam pelo deferimento do benefício da assistência 

judiciária gratuita, contudo, vejo que tal pedido não pode prosperar, pelos 

motivos que passo a discorrer. Primeiramente, observando 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 à justiça disponibilizou meios para o alcance da 

prestação jurisdicional, entre eles está o benefício da assistência judiciária 

gratuita, garantia esculpida no inciso LXXIV da Constituição da República e 

vigente no ordenamento jurídico brasileiro desde a publicação da lei n.º 

1.060/50, 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. A propósito, o 

requerente manifestou-se no ID 23957711 informando que não é pobre na 

forma da lei, mas que em decorrência da inadimplência da parte requerida 

não consegue arcar com o pagamento das custas processuais. Ocorre 

que, o autor não apresentou documentos hábeis para comprovar que o 

pagamento das custas processuais acarretariam prejuízos financeiros 

concretos. Assim, os documentos carreados são insuficientes para 

possibilitar a concessão da benesse, uma vez que não denotam que os 

requerentes ficariam impossibilitados ou mesmo que teria dificuldades de 

arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de 

sua família. Insta salientar, que o escopo da lei concedendo o benefício da 

gratuidade, destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se 

socorrerem deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se 

vislumbra no caso concreto. Sendo assim, diante da falta de presunção do 

estado de miserabilidade dos requerentes, o não acolhimento do pedido de 

concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe. Do 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se os 

requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam o 

pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão de Impulsionamento Nos termos da Portaria n. 

12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos para que seja intimada a 

parte requerente para efetuar, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, sob pena de devolução da Carta 

Precatória, no estado que se encontra. NOBRES, 9 de março de 2020. 

PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça 

Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 

TELEFONE: (65) 33761229

Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000443-94.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO DE JESUS GAETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. G. TOMAZINI - ME (REU)

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 : 

1000443-94.2019.8.11.0030 AUTOR(A): CECILIO DE JESUS GAETA REU: 

C. C. G. TOMAZINI - ME DECISÃO Em análise dos autos constato que os 

requerentes postulam pelo deferimento do benefício da assistência 

judiciária gratuita, contudo, vejo que tal pedido não pode prosperar, pelos 

motivos que passo a discorrer. Primeiramente, observando 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 à justiça disponibilizou meios para o alcance da 

prestação jurisdicional, entre eles está o benefício da assistência judiciária 

gratuita, garantia esculpida no inciso LXXIV da Constituição da República e 

vigente no ordenamento jurídico brasileiro desde a publicação da lei n.º 

1.060/50, 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. A propósito, o 

requerente manifestou-se no ID 23957711 informando que não é pobre na 

forma da lei, mas que em decorrência da inadimplência da parte requerida 

não consegue arcar com o pagamento das custas processuais. Ocorre 

que, o autor não apresentou documentos hábeis para comprovar que o 

pagamento das custas processuais acarretariam prejuízos financeiros 
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concretos. Assim, os documentos carreados são insuficientes para 

possibilitar a concessão da benesse, uma vez que não denotam que os 

requerentes ficariam impossibilitados ou mesmo que teria dificuldades de 

arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de 

sua família. Insta salientar, que o escopo da lei concedendo o benefício da 

gratuidade, destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se 

socorrerem deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se 

vislumbra no caso concreto. Sendo assim, diante da falta de presunção do 

estado de miserabilidade dos requerentes, o não acolhimento do pedido de 

concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe. Do 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se os 

requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam o 

pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000546-04.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIONOR NUNES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT9022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE NOBRES (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOBRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Processo: 1000546-04.2019.8.11.0030. REQUERENTE: 

VANDIONOR NUNES DE LIMA REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOBRES, 

PREFEITO DE NOBRES DECISÃO 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. Defiro o benefício da gratuidade 

de justiça, com lastro no §3º, do art. 99, do CPC. Deixo de agendar 

audiência de conciliação, haja vista que, a priori, o direito objeto da 

presente ação não é passível de transação. 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. NOBRES, 9 de março de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-56.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000107-56.2020.8.11.0030 REQUERENTE: ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

SENTENÇA Dispensado o relatório. As partes chegaram a um acordo com 

quanto ao objeto da lide. Assim, não havendo pendências, sendo lícito e 

devidamente aceito pelas partes, HOMOLOGO o acordo firmado e, na 

forma do art. 487, III, alínea “b”, do CPC, extingo o processo com resolução 

de mérito. Arquive-se com as baixas necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-45.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JONIAS FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ANTONIO DE LIMA NETO OAB - MT20569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

 

omo PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000056-45.2020.8.11.0030 AUTOR: JONIAS FERREIRA DA SILVA REU: 

BANCO CSF S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório. As partes chegaram 

a um acordo com quanto ao objeto da lide. Assim, não havendo 

pendências, sendo lícito e devidamente aceito pelas partes, tendo o 

advogado poderes para firmar acordo e receber, HOMOLOGO o acordo 

firmado e, na forma do art. 487, III, alínea “b”, do CPC, extingo o processo 

com resolução de mérito. Arquive-se com as baixas necessárias. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-48.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA OLIVEIRA PAIXAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000211-48.2020.8.11.0030 AUTOR: FABIANA OLIVEIRA PAIXAO REU: 

TELEFÔNICA BRASIL 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:45min, 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 
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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: 1000210-63.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ISAIAS DE ARRUDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000210-63.2020.8.11.0030 AUTOR: MIGUEL ISAIAS DE ARRUDA SILVA 

REU: TELEFÔNICA BRASIL 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 18h00min:, 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: 1000209-78.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINETE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NOBRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000209-78.2020.8.11.0030 AUTOR: ROZINETE DE ALMEIDA REU: 

TELEFÔNICA BRASIL 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 18h:15min, 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

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000428-25.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHN DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NORTELÂNDIA VARA ÚNICA DE NORTELÂNDIA Av. Valentin Peron, 220, 

CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000428-25.2019.8.11.0031 Valor da causa: R$ 

6.803,58 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: Nome: SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP Endereço: 

AVENIDA MIGUEL SUTIL, 13072, - DE 11899 A 14185 - LADO ÍMPAR, 

CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-485 POLO PASSIVO: Nome: 

JOHN DA SILVA SOUZA Endereço: RUA MANOEL RIBEIRO DE CAMPOS, 

120, LUIZ CARLOS TESSELES JÚNIOR, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

para pagar a Diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 15,00(quinze) 

reais, para cumprimento do mandado expedido. . NORTELÂNDIA, 9 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-37.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO (TESTEMUNHA)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE NUNES MODESTO OAB - MT27887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000121-37.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:ARNALDO SILVA 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAROLINE NUNES MODESTO 

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: Conciliação de Nortelândia Data: 28/04/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 9 de março de 2020 (Assinado 

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

Comarca de Nova Canaã do Norte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-68.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000241-68.2018.8.11.0090. REQUERENTE: SILVIO GONCALVES PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 

- Da gratuidade da justiça A alegada hipossuficiência da parte autora não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o 

magistrado poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 

- O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não 

há arguições preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

proposta por SILVIO GONCALVES PEREIRA em desfavor de VIVO S/A 

-TELEFONICA BRASIL S/A. E os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem acolhimento. É que ela não se desincumbiu de seu ônus 

probatório subjetivo, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, 

no particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a parte 

acionada. Para que se possa falar em eventual inversão do ônus da prova 

nos termos da legislação consumerista, é indispensável que a parte 

reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil). No respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 
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(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

s e g u i n t e s :  1 0 0 0 2 8 2 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 

conhecido como “indústria do dano moral”. De qualquer modo, incabível o 

pedido de indenização por danos morais, pois, conforme extrato de 

consulta ao banco de dados do Serasa Experian e Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC) anexo à sentença, a parte autora possui outro(s) 

apontamento(s) nos referidos órgãos por inadimplências anteriores à(s) 

questionada(s) nos autos, na inteligência da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça: “Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado ou pessoalmente, a 

respeito desta decisão e para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove 

a hipossuficiência alegada, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), 

própria e do respectivo cônjuge ou companheiro(a), em caso de 

casamento ou união estável, a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-68.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000241-68.2018.8.11.0090. REQUERENTE: SILVIO GONCALVES PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 

- Da gratuidade da justiça A alegada hipossuficiência da parte autora não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o 

magistrado poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 

- O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 
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Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” II.2 - 

Do mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não 

há arguições preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

proposta por SILVIO GONCALVES PEREIRA em desfavor de VIVO S/A 

-TELEFONICA BRASIL S/A. E os pedidos formulados pela parte autora não 

merecem acolhimento. É que ela não se desincumbiu de seu ônus 

probatório subjetivo, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, 

no particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a parte 

acionada. Para que se possa falar em eventual inversão do ônus da prova 

nos termos da legislação consumerista, é indispensável que a parte 

reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil). No respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

s e g u i n t e s :  1 0 0 0 2 8 2 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 

conhecido como “indústria do dano moral”. De qualquer modo, incabível o 

pedido de indenização por danos morais, pois, conforme extrato de 

consulta ao banco de dados do Serasa Experian e Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC) anexo à sentença, a parte autora possui outro(s) 

apontamento(s) nos referidos órgãos por inadimplências anteriores à(s) 

questionada(s) nos autos, na inteligência da Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça: “Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado ou pessoalmente, a 

respeito desta decisão e para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove 

a hipossuficiência alegada, acostando aos autos cópia de carteira de 

trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 

03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), 

própria e do respectivo cônjuge ou companheiro(a), em caso de 

casamento ou união estável, a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-30.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE DE SOUZA LIMA 04896619129 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO MÓVEIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000250-30.2018.8.11.0090. REQUERENTE: JOSE ALEXANDRE DE SOUZA 

LIMA 04896619129 REQUERIDO: RIO MÓVEIS I – RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Incompetência do juízo A parte reclamada suscita 

preliminar de incompetência do juízo alegando que o fato se trata de 

relação de trabalho e a competência é da justiça do trabalho para 

julgamento. Deixo de acolher a preliminar, visto que a parte reclamada não 

comprovou se tratar de relação de trabalho regido pelo CLT. II.2 - Mérito 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 

CPC. Trata-se de Reclamação proposta por SOUZA TRANSPORTES e 

JOSÉ ALEXANDRE DE SOUZA LIMA em face de RIO MÓVEIS. Diz, em 

síntese, que a parte reclamada contratou seus serviços de motoristas e 

também terceirizou seu caminhão para fazer fretes para a empresa 

trabalhando do dia 25/11/2017 a 17/01/2018 pelo valor de R$3.000,00 (três 

mil reais) mensais. Assim, o mês de dezembro trabalhou e recebeu de 

forma correta, contudo, os 17 dias de janeiro realizou a prestação do 

serviço e não recebeu o equivalente a R$1.700,00 (mil e setecentos 

reais). E, ainda, tendo em vista que a parte autora realizou a compra de um 

sofá na loja da reclamada este simplesmente realizou a compensação da 

dívida e não permitiu o reclamante renegociá-la. A parte reclamada informa 

que a compensação é devida, em razão da parte autora possuir um débito 

no valor de R$2.884,60 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e 

sessenta centavos) referente à compra de um sofá, sendo abatido o valor 

de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), e que, ainda, restam o débito de 

R$738,82 (setecentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), que 

requereu em pedido contraposto. Os pedidos formulados pela parte autora 

não merecem prosperar. Isso porque verifico que a parte autora não 

instruiu os autos com elementos suficientes para melhor análise da 

demanda, ou seja, não comprovou o suposto ato ilícito da parte reclamada, 

mormente porque restou incontroverso que adquiriu produtos na loja do 

reclamado e que possuía débitos. A possibilidade de inverter o ônus da 

prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, quais 

sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 
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transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe sendo possível a produção de 

prova negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. O pedido 

contraposto também resta improcedente, pois, em que pese a parte autora 

admitir os débitos e as partes terem realizado a compensação de dívida, a 

parte reclamada não trouxe aos autos provas do suposto saldo 

remanescente. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, 

extinguindo-se o processo 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. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-20.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ELYEZER SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000132-20.2019.8.11.0090. REQUERENTE: ELYEZER SILVA PINTO 

REQUERIDO: BANCO BMG I – RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de Reclamação Civil proposta por ELYEZER SILVA PINTO em 

face de BANCO BMG S.A. A intimação da reclamada teve a leitura 

automática, conforme consta nas informações prestadas na audiência de 

conciliação, contudo, não compareceu à solenidade (ID 19794959). É o 

breve relato. A parte reclamada não compareceu à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação. Assim, concluo que a parte 

reclamada deixou de apresentar sua contestação no prazo assinalado 

(Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos termos do 

Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com suporte no art. 20 da Lei 

9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a ausência de contestação da 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente à procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. No caso a parte autora contesta os 

empréstimos consignados descontados em seu benefício do INSS, bem 

como requer a devolução dos valores descontados indevidamente. Assim, 

não tem a reclamada comprovado a relação jurídica e a legitimidade dos 

descontos a declaração de inexistência de débito é medida que se impõe, 

bem como a devolução na forma simples dos valores descontados da 

parte autora que totalizam o montante de R$7.008,72 (sete mil e oito reais 

e setenta e dois centavos), por ausência de comprovação de má fé. 

Ainda, subsiste o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o 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. Sopesando tais critérios, tenho 

como razoável o valor R$ 1.000,00 (um mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à parte 

Reclamada. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, 

DECRETO a revelia e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a reclamada a pagar à parte autora as importâncias de 

R$ 7.008,72(sete mil e oito reais e setenta e dois centavos), correção 

monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 

STJ (descontos) e juros moratórios de 1% a partir da citação e 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$1.000,00 (um mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). 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. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Acrescento unicamente 

que o caso é de restituição de maneira SIMPLES, pois ausente prova de 

dolo pela parte ré, na forma do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, a 

ensejar a devolução em dobra, notadamente porque ausente qualquer 

reclamação administrativa perante a empresa ou mesmo protocolo de 

atendimento no PROCON, perante o Banco Central do Brasil ou no portal 

www.consumidor.gov.br. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-44.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

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 NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000262-44.2018.8.11.0090. REQUERENTE: VALDECI ALVES DE ABREU 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Ausência de interesse de agir – baixa na 

restrição antes do ajuizamento da ação. Deixo de acolher a preliminar por 

se confundir com o mérito. II.2 - Do mérito Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer 

ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o 

processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Reclamação 

proposta por VALDECI ALVES DE ABREU em face de VIVO S.A. Os 

pedidos formulados pela parte autora merecem parcial acolhimento. Isso 

porque a parte autora informa que foi inscrita indevidamente no cadastro 

de proteção ao crédito, visto que não possui relação jurídica com a 

reclamada e nem dívidas. Por outro lado, a requerida não apresentou 

qualquer documentação que pudesse justificar as irregularidades 

relatadas, não se desincumbindo de seu ônus probatório subjetivo, nos 

termos do art. 333, II, do CPC. Ao revés, a contestação foi apresentada de 

forma genérica, carecendo de documentos e argumentos a afastar os 
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fatos apresentados na inicial, sequer havendo juntada do contrato de 

adesão ou mesmo das gravações, ou telas sistêmicas com os históricos 

do consumo. Sendo incontroversa a relação de consumo, cabia à 

empresa reclamada a prova de que a prestação do serviço contratado foi 

feita regularmente. Daí que, inexistindo tal prestação, além de injusta e 

desarrazoada a cobrança, de igual modo incabível a multa pelo seu 

cancelamento, sob pena de enriquecimento sem causa, na dicção do art. 

884 e seguintes do CC. Por fim, verifico a hipótese de dano moral 

indenizável, eis que os fatos reportados na inicial configuram efetiva lesão 

a direitos da personalidade, não se constituindo em meros aborrecimentos 

ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, o consumidor 

viu-se obrigado, a se valer do poder judiciário para ver seu direito 

resguardado, fator de perda do tempo livre, gerador de transtornos em 

sua vida social que afetam sua higidez psíquica, configurando-se, assim, 

o dever de indenizar. Ademais, o dever de indenizar por prática de 

inscrição indevida no cadastro de proteção ao crédito é in re ipsa, não 

excluindo o dever de indenizar o fato da retira da restrição antes do 

ajuizamento da ação. Desta forma, na análise do quantum indenizatório, a 

título de dano moral, devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, observam-se os critérios 

elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes para 

aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

269, I, do CPC, para o fim de: 1. RATIFICAR a liminar deferira e DECLARAR 

a inexistência de débito referente a dívida em litígio no valor de R$166,00 

(cento e sessenta e seis reais), como consta no extrato retirado no ato da 

concessão da liminar. 2. CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao reclamante, a título de danos 

morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta instância (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-39.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000176-39.2019.8.11.0090. REQUERENTE: VALDEMAR ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Não há arguições preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no art. 355, inciso I, do NCPC. Trata-se de reclamação cível proposta por 

VALDEMAR ANTÔNIO DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. 

É que ela não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos 

termos do art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, 

demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a parte acionada. A 

parte autora, aposentada, afirma não ter efetuado contrato de cartão de 

crédito com a parte ré, pelo que entende indevido o desconto mensal de 

valores em seu benefício previdenciário. Porém, da própria consulta de 

empréstimo consignado acostada por ela (parte autora), percebe-se que 

NÃO há qualquer tipo de desconto para o benefício, como defendido pela 

parte ré (Num. 19042428 - Pág. 1): De outro lado, o importe de R$ 34,49 

consta como VALOR RESERVADO, sendo justo se presumir se tratar de 

serviço pré-aprovado para eventual contratação, notadamente porque no 

declinado documento não há qualquer margem contratada disponível no 

cartão: Até porque a parte autora sequer acostou o extrato do benefício 

previdenciário de que é titular, em que haveria o propalado desconto de R$ 

34,49, documento com muito mais densidade probatória do que uma mera 

consulta de empréstimo consignado, diga-se de passagem sem qualquer 

indicativo do órgão emissor (existe somente o nome do usuário que teria 

consultado). Além do que, não se pode descartar a circunstância 

incomum, de suposta contratação efetivada em 18/11/2016 com 

reclamação efetuada somente em 30/03/2019, quase três anos depois. 

Outrossim, para que se possa falar em eventual inversão do ônus da 

prova nos termos da legislação consumerista, é indispensável que a parte 

reclamante apresente um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil). No respeitante: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

(...) 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo 

apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor 

e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto 

fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo 

reexame é vedado em sede especial. Precedentes. 2. O acórdão entendeu 

que não se juntou à inicial nenhum documento que comprovasse uma 

mínima prova de fato constitutivo do direito dos recorrentes, inexistindo 

qualquer verossimilhança a ensejar a inversão do ônus probatório. (...)” 

(AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). E a exigência 

de evidências mais concretas a respeito da controvérsia propalada pela 

parte autora faz-se necessária em razão das inúmeras ações inidôneas 

e/ou fraudulentas que foram propostas nesta região, a exemplo das 

s e g u i n t e s :  1 0 0 0 2 8 2 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000289-13.2017.8.11.0009 (Colíder); 1000645-71.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 8 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000649-11.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000650-93.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 1 6 5 4 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001958-04.2017.8.11.0009 (Colíder); 8020011-79.2015.8.11.0009 

(Colíder); 1000038-09.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte); 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). É que, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 
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entre as partes, como nos casos acima mencionados, fenômeno 

conhecido como “indústria do dano moral”. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-24.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000177-24.2019.8.11.0090. REQUERENTE: VALDEMAR ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA A parte requerida requer 

a retificação do polo passivo da ação para que passe a constar 

BRADESCO SEGURO S.A, CNPJ n° 33.055.146/0001-93 como parte do 

feito. DEFIRO, pois, o pedido formulado. Procedam-se as devidas 

correções. DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR Entendo que tal preliminar deve ser rejeitada, 

porquanto a pretensão ao recebimento de indenização por dano material e 

moral é resistida e, portanto, presente o interesse de agir. MÉRITO A 

promovente alega que está sendo vítima de cobrança abusiva por parte da 

promovida, posto que utiliza os serviços da promovida. Alega que foram 

realizados descontos em sua conta bancária no valor total de R$ 44,41. A 

promovida em contestação alega que a cobrança é legitima e que os 

valores foram contratados. Fundamento e decido. A promovida afirma que 

os serviços foram contratados, mas nada traz ao processo que comprove 

suas alegações. Não se podendo olvidar que neste conflito de interesses 

figuram, de um lado, uma renomada empresa, dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se 

encontra na condição de consumidor. Vejo nesta hipótese em particular, 

pelo descaso e pela indiferença no tratamento dado ao consumidor, nítido 

dano moral, capaz de ensejar édito reparatório, em função da raiva e da 

angústia sofridos pelo consumidor; do desgaste psicológico e da 

sensação de impotência; do tempo e na energia gastos na tentativa de 

solucionar o problema gerado exclusivamente pela ineficiência e pelo 

desleixo e pela má-fé da promovida. Código de Defesa do Consumidor: 

“Art- 6º - São direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos”. (grifo meu) A responsabilidade civil da promovida é, nesta 

hipótese, objetiva, o que significa que independeria, inclusive, de culpa da 

operadora (Lei 8.078/90): “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, 

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.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma operadora de seguro, dotada de 

todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor. Os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 correspondente a 

aproximadamente ao valor total negativado; valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. Com relação a restituição dos valores cobrados 

irregularmente, conforme se extrai dos autos, a Promovente busca a 

restituição do valor pago indevidamente, fazendo prova somente da 

quantia de R$ 44,41, correspondente a um serviço não contratado. Pois 

bem, aplica-se, à espécie, a regra insculpida no art. 42, parágrafo único, 

do Código de Defesa do Consumidor, assentando que, em caso de 

cobrança e pagamento indevido, a parte faz jus a restituição do valor pago 

em dobro. Vejamos o teor do referido dispositivo legal, in verbis: Art. 42. 

Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. (destaques acrescidos). DISPOSITIVO Isto posto, 

pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

reclamação para: a) DECLARAR a inexistência do contrato, bem como os 

débitos discutido nestes autos; b) DETERMINAR que a promovida cesse 

imediatamente, de forma definitivamente, a realização de novos descontos 

na conta corrente da parte reclamante no máximo em três dias, sob pena 

de multa por descumprimento em R$ 3000,00 (três mil reais) - frisando-se 

que não é multa diária. c) CONDENAR a promovida a restituir à promovente 

o valor de R$ 88,82 (oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos, já na 

forma dobrada, a título de danos materiais, corrigida pelo INPC-IBGE a 

partir do efetivo desembolso e incidência de juros legais fixados em 1% ao 

mês a partir da citação, e; d) CONDENAR a promovida a pagar à 

promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização 

por danos morais, corrigida pelo INPC-IBGE a partir da data da sentença e 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 12 de 

fevereiro de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-76.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

OZIAS OLIVEIRAS DA SILVA (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 do advogado da parte reclamante acerca da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 19 de junho de 2019, às 14h30min, na 

Comarca de Nova Canaã do Norte/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-16.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000184-16.2019.8.11.0090. REQUERENTE: MARIA MOTA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. Cumpre anotar que o 

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

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. MÉRITO Noticia o Promovente que é aposentado pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – I.N.S.S.; observou que valores fixos, 

nominado como “Reserva de Margem para Cartão de Crédito”, vêm sendo 

descontados pela instituição financeira reclamada em sua folha de 

pagamento, por meio de um contrato de cartão de crédito, sem que tenha 

realizado a solicitação ao banco requerido. Narra o Promovente que, 

mesmo sem a solicitação do produto, vem pagando valores rotulados 

como cartão de crédito, com o contrato identificado pelo número 10280779 

e 12342821, que desde 19 de julho de 2016, descontam valores mensais, 

nos termos da planilha acostada, que totalizam, R$ 1.430,71 (Hum Mil 

Quatrocentos e Trinta Reais e Setenta e Um Centavos) de descontos 

consignados e, ainda no item “Descontos de Cartão de Crédito”, constante 

do extrato acostado, a reclamante teve descontado R$ 1.235,06 (Hum Mil 

Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Seis Centavos) desde 24 de agosto de 

2016 até o momento. Todavia, relata que foi surpreendida com a existência 

de empréstimo consignado, o qual não contratou, uma vez que não utilizou 

o cartão de crédito e não realizou a solicitação/ liberação de empréstimo 

consignado. Verbera que nunca solicitou, não liberou, nem contratou e/ou 

utilizou o cartão de crédito, bem como desconhece a origem do débito 

cobrado pela requerida. Por derradeiro, a autora pugna pela repetição de 

indébito da dívida, no total de R$ 5.331,54 (Cinco Mil Trezentos e Trinta e 

Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) (ID. 19221053) e ao pagamento 

de uma indenização, pelos Danos Morais causados pela Requerida, no 

valor de R$ 25.000,00. Por seu turno a requerida pugnou pela 

improcedência arguindo que não cometeu nenhum ato ilícito motivo pelo 

qual, entende que inexistem danos morais a serem indenizados. 

Fundamento e decido. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

existência de danos morais e materiais por descontos em folha de 

pagamento relativos a cartão de crédito consignado eis que a parte 

Requerente negou a existência de contratação nesse aspecto com a parte 

Requerida que por seu turno afirmou pela regularidade da negativação e 

existência do débito. Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida 

entre as partes está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a condição da 

parte autora como consumidora e da parte requerida como fornecedora, 

na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 

Por tratar-se de prova negativa, para o promovente, cabia à promovida a 

prova da existência de relação jurídica entre as partes. Em cumprimento 

ao art. 373, II do CPC a promovida trouxe aos autos, provas capazes de 

demonstrar a existência de liame subjetivo entre as partes o que contradiz 

a tese autoral de inexistência, juntando contrato assinado, documentos 

pessoais e comprovante de residência apresentados no ato de 

contratação, planilha de débitos realizados. Por sua vez, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso, e que o comprovante de residência é praticamente o mesmo 

apresentado pela reclamante com a inicial, porém o da reclamada, 

encontra-se mais completo, demonstrando boa-fé. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA 

AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE 

IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA 

IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014). Tal divergência demonstra que, o 

promovente, tentou se enriquecer ilicitamente alterando a verdade dos 

fatos em proveito próprio. Não se pode olvidar que este inclusive buscou 

fracionar as demandas quanto as negativações efetuadas pela 

promovida. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que 

se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor 

lide temerária. Evidenciando-se que a promovente alterou a verdade dos 

fatos visando obter enriquecimento indevido e tentando escusar-se do 

adimplemento de seu débito. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS CONFIGURADA PELA 

PROVA PRODUZIDA EM EVIDENTE TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 

70079279550, Sexta Câmara Cível, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado 

em 20/02/2019 - grifo nosso). A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ainda, em decorrência da litigância de 

má-fé que se reconhece, impõe-se a condenação do requerente em 

custas e honorários advocatícios. Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. 

CONDENO o promovente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixando a multa no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 19 de fevereiro 

de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000364-29.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR WONS (EXECUTADO)

PATRIC RONALDO WONS (EXECUTADO)

CLECI ROJANE SCHAEFER WONS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Não obstante o pleito de realização de hasta pública para a 

alienação dos bens penhorados, verifica-se que a parte-executada Cleci 

Rojane Schaefer Wons não foi devidamente intimada da penhora e 

avaliação feita, conforme certidão do Oficial de Justiça. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, requeira o que de direito em relação ao ponto; 2. Decorrido 

o prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intimar. Cumprir.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000601-63.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO LUIZ ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (REU)

Magistrado(s):
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Requer a parte-autora a reconsideração da decisão anterior, 

alegando que lhe foi “negado” o direito da “assistência judiciária gratuita”. 

Entretanto, deve-se sublinhar que a decisão anterior não indeferiu o 

pedido de “assistência judiciária gratuita”, mas sim determinou que a 

parte-autora emendasse a Inicial para que comprovasse a alegada 

hipossuficiência. Por isso, deve a parte-autora comprovar a 

hipossuficiência alegada, juntando documentos que entender pertinentes. 

Ante o exposto, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR a parte-autora para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, APRESENTE documentos visando à 

“comprovar” o preenchimento dos pressupostos para a concessão da 

“gratuidade judiciária”. Não juntando, deve-se providenciar o recolhimento 

de custas e demais pertinentes à espécie. Por fim, frisa-se a necessidade 

de atentar ao art. 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certificar e conclusos. Intimar. Cumprir.

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

Processo Número: 1000084-24.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA JUVILIANA CARNELOS OAB - MT20851/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RIELY CAMILO BORDINI OAB - SP387986 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2020/DF/NMV e da 

certidão/requerimento id. 30045727, em que a parta requerida alega não 

possuir condições de constituir advogado, NOMEIO o advogado Riely 

Camilo Bordini - OAB n. 25234/MT, para defender os interesses da parte 

requerida Claudenor Simão Nascimento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000566-06.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE MARIA ALVES LEANDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

. Vistos... A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precedeu o ajuizamento. Impugnação apresentada pela parte-autora, 

rebatendo argumentos lançados. No tocante à prescrição, embora mais 

pertença à discussão meritória, vê-se que não há pedido referente a 

valores anteriores ao prazo indicado, pois a retroatividade do quanto 

pleiteado iria até a data do pedido administrativo, o qual não foi feito no 

prazo citado pelo INSS. Assim, deve ser afastada a aludida preliminar. 

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo. 

Assim, superado o ponto, continua-se. Não é caso de julgamento 

antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), por haver necessidade de 

atividade probatória. Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões 

fáticas sobre as quais recairá a atividade probatória: Ø Qualidade de 

segurado da parte autora (inclusive quanto à carência – comprovação do 

tempo de atividade). Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, 

caput, do CPC. Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC). 

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência. Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 02/04/2020, às 

16h30min, oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes. Pelo exposto, à 

SECRETARIA para: 1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do 

CPC, bem como deve ser considerada a intimação para fins de depoimento 

p e s s o a l  d a  p a r t e - a u t o r a .  S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/PRECATÓRIA. Intimar. Cumprir. Nova Monte Verde/MT, 09 de 

março de 2020. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000293-27.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO TAVARES (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS TAVARES (REQUERENTE)

SEBASTIAO GILBERTO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ OAB - SP156400 (ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO OAB - SP129281 (ADVOGADO(A))

FELIPE D AMORE SANTORO OAB - SP160879 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUNO CRESTANI (REQUERIDO)

LEONARDO CRESTANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos.. Observando-se o andamento do processo de Código 72947, 

nota-se que lá já houve a definição dos valores para a perícia, bem como 

a determinação para que esta se realize. Assim, imprescindível aguardar o 

cumprimento do quanto decidido no 72947 para concluir esta Precatória. 

Por isso, SUSPENDE-SE esta Carta por 01 ano ou até que se finalize a 

Carta de Código 72947; Intimar. Ciência ao Deprecante.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000506-33.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CUBERO MARQUES (AUTOR(A))

MARIA CUBERO DA SILVA (AUTOR(A))

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

LAZARO CUBERO MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES (REU)

Antônio Cubero da Silva (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAILA ALEIDE BOING PEREIRA OAB - MT25392/O (ADVOGADO(A))

CINTIA LAUREANO LEME OAB - MT6907/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de medida de petição 

denominada “Medida de proteção ao idoso com pedido de tutela 

antecipada” em favor de Lazaro Cubero Marques, Antônio Cubero 

Marques e Maria Cubero da Silva contra Antônio Cubero da Silva e 

Município de Nova Bandeirantes. Sublinha a Inicial que foi juntado na 

Promotoria de Justiça de Nova Monte Verde o Ofício 65/2019/MAS, oriundo 

da Secretaria de Assistência Social de Nova Bandeirantes/MT, contendo 

relatório de acompanhamento psicossocial, narrando que em visita aos 

idosos foi constatada situação de risco e vulnerabilidade por eles 

vivenciada. Segundo consta o Relatório, na visita domiciliar se encontrava 

apenas Maria Cubero da Silva que, indagada acerca dos irmãos Antônio e 

Lazaro, relatou que se encontravam internados no Hospital Municipal. 

Narra-se que Maria afirma estar com a saúde debilitada, sendo visível um 

tumor na região abdominal (não diagnosticado). Relata-se que a residência 

dos idosos se encontra em situação deplorável, “onde a péssima higiene e 

má alimentação contribui para o agravamento do quadro clínico do grupo 

familiar”. Tem-se, ainda, a informação de “que não foi possível estabelecer 

contato com Antônio (filho de Maria)”, pois de acordo com informações, 

este se evadiu da residência. No Hospital Municipal, a Equipe, em contato 

com Antônio e Lazaro, percebeu que, de igual forma, não possuem 

condições de cuidarem de si mesmos, tanto pela idade avançada quanto 

pela força física debilitada. Visando à proteção dos direitos fundamentais 

dos idosos, requereu-se, em sede de tutela antecipada, o 

encaminhamento, pelo Município, de equipe de médicos e enfermeiros ao 

endereço dos idoso, bem como a realização de acompanhamento 

quinzenal. Pleiteou-se, ainda, pela realização de estudo psicossocial com 

o requerido Antônio. Com a Inicial, documentos. Recebida a Inicial, 

deferiu-se o pedido de tutela antecipada, nos termos requeridos. O 
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Município se manifestou, informando cumprimento da decisão judicial, 

juntando documentos. Juntou-se Relatório de visita realizada pela 

Assistente Social e Psicóloga do Município. O Município de Nova 

Bandeirantes apresentou resposta, requerendo a improcedência da Inicial. 

Juntou-se outro Relatório. Certificou-se o decurso de prazo para que o 

requerido Antônio apresentasse resposta. Juntou-se Relatório de estudo 

psicossocial pela Equipe Interdisciplinar. Em manifestação, o Ministério 

Público foi pela designação de audiência de instrução, intimando-se a 

Equipe Interdisciplinar e as partes para comparecimento. É, ao que parece, 

o necessário a ser destacado. II FUDAMENTAÇÃO Não obstante o pleito 

de audiência de instrução, dois pontos levam à definição de que o correto 

seja a prolação de sentença. Em primeiro lugar, há conteúdo probatório 

razoavelmente vasto produzido e juntado (art. 355, I, do CPC), devendo 

ser assim considerado também o produzido pelo Município, além de 

Relatório da Equipe Interdisciplinar vinculada ao Juízo. Além disso, a 

delicada situação de saúde e locomoção dos idosos leva à dificuldade e 

certo risco na realização de audiência, ainda mais quando se verifica que 

há indicação de comportamento “arredio” por parte de Maria (cf. Relatório 

da Equipe). Assim, ao mérito. II.1 DA SITUAÇÃO DE RISCO A Constituição 

Federal, dentre os direitos sociais, elencou a assistência aos 

desamparados, com a proteção à velhice. Visou que a dignidade da 

pessoa humana fosse preservada em todas as fases da vida do indivíduo. 

Com o objetivo de dar efetividade aos dispositivos constitucionais, foi 

aprovado o Estatuto do Idoso, que estabelece os direitos dos cidadãos da 

“terceira idade”, com igual ou superior a 60 (sessenta) anos de idade. A 

referida especifica o direito à vida, liberdade, respeito, dignidade, 

alimentos, educação, saúde, segurança, cultura, esporte, lazer, 

previdência e assistência social, habitação, transporte aos idosos, 

dispondo ser obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa 

idosa a dignidade, devendo ser posto a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento ou constrangedor. É o que dispõe os artigos iniciais da 

Lei 10.741/2003: Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a 

regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 

60 (sessenta) anos. Art. 2º O idoso goza de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua 

saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e 

social, em condições de liberdade e dignidade. Art. 3º É obrigação da 

família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao 

idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. Quando se depara com tal cenário, deve o órgão competente 

adotar medidas o mais breve possível. Acerca do tema, o artigo 44 do 

Estatuto do Idoso dispõe: Art. 44. As medidas de proteção ao idoso 

previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e 

levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários. Sendo verificado que o direito da 

pessoa idosa está sendo ameaçado ou violado, o Estatuto do Idoso prevê: 

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o 

Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá 

determinar, dentre outras, as seguintes medidas: I – encaminhamento à 

família ou curador, mediante termo de responsabilidade; II – orientação, 

apoio e acompanhamento temporários; III – requisição para tratamento de 

sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; IV – inclusão 

em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 

usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à 

pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação; V – abrigo em 

entidade; VI – abrigo temporário. Registra-se que o dispositivo acima traz 

um rol exemplificativo das medidas de proteção disponíveis, de tal feita 

que, a depender do caso concreto e das circunstâncias, outras de menor 

ou maior efeito poderão ser aplicadas. II.2 DO CASO CONCRETO Pelo 

narrado, assim como pelos documentos juntados aos autos, verifica-se 

que os direitos das pessoas idosas em questão estão sendo ameaçados 

e violados em razão de suas condições pessoais (art. 43, III, da Lei 

10.741/03), podendo também, de certa forma, incidir no presente caso o 

disposto no art. 43, II, da Lei 10.741/03. Quanto aos pedidos da Inicial, os 

quais vinculam a atividade jurisdicional, deve-se atentar que, no tocante ao 

requerido Antônio, há limitação em relação às medidas possíveis, 

considerando a forma como expostos os aludidos pedidos (art. 492 do 

CPC). Não podendo ser esquecido que o conjunto normativo vinculado à 

proteção do Idoso acaba permitindo maior flexibilização na “vinculação 

sentença/pedidos”, passa-se à definição do cenário como um todo. Do 

que se produziu, inclusive e especialmente a partir da atuação do 

Município, não há discordância de que os idosos estavam em condição 

delicada de saúde e higiene. O que o Município apontou foi que não havia 

inércia de sua parte, razão pela qual requereu a improcedência, 

especialmente em relação a possível “acolhimento” (fala-se em 

“abrigamento” na Contestação), tendo em vista que o requerido Antônio se 

comprometeu em cuidar melhor dos idosos. Dos vários Relatórios 

juntados, tanto pelo Município quanto pela Equipe, conclui-se, portanto, que 

havia (e ainda há) situação de risco em relação aos idosos. Quanto à 

inércia do Município, como havia conhecimento de tal Ente acerca da 

situação, a falta de encaminhamento à estrutura de saúde do Município é 

causa que leva à conclusão de que houve omissão por parte do requerido 

(art. 9º do Estatuto). No tocante a Antônio, sendo dever inerente à relação 

familiar o cuidado com os idosos (art. 3º do Estatuto), deve ele estar 

vinculado à tal proteção, considerando ter condições físicas e de tempo 

para tanto, já que, como dito no Relatório da Equipe, ele não exerce 

atividade constante. Assim, considerando as provas produzidas e o 

cenário retratado, tem-se como correta a definição de obrigação dos 

requeridos em cuidar dos idosos, na medida das responsabilidades de 

cada requerido. No tocante às medidas de proteção (art. 45 do Estatuto), 

ganham relevâncias as expostas nos incisos II e III: [...] II – orientação, 

apoio e acompanhamento temporários; III – requisição para tratamento de 

sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; [...] Portanto, 

respeitando os limites do conteúdo da Inicial, conclui-se pela vinculação 

dos requeridos a tais medidas, na forma exposta no Dispositivo. III 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

conjunto de pedidos da Inicial, EXTINGUINDO-SE o processo COM 

RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, isso para: 1. 

DETERMINAR ao Município de Nova Bandeirantes: a. Que realize o 

acompanhamento dos idosos em periodicidade não inferior a 30 dias, 

devendo constar em Relatório a ser feito as condições de moradia, 

higiene, alimentação e cuidados; b. Que realize o acompanhamento com 

PSICÓLOGO em periodicidade não inferior a 60 dias, na residência dos 

idosos, isso para que seja fortalecida a autoestima e senso de 

autocuidado; c. Que adote as medidas de proteção, inclusive 

encaminhamento à estrutura médico-hospitalar, em caso de verificação da 

necessidade; 2. DETERMINAR ao requerido ANTÔNIO CUBERO DA SILVA: 

a. Obrigação de cuidar da higiene (pessoal e da habitação), alimentação e 

verificação dos medicamentos em relação aos idosos, especialmente não 

deixando alimentos e remédios com data de validade vencida e não deixar 

que os idosos não tomem os remédios. Sem custas (art. 88 da Lei 

10.741/03). IV DELIBERAÇÕES FINAIS Ante o exposto, à SECRETARIA 

para: 1. INTIMAR as partes para ciência e cumprimento do disposto na 

sentença; 2. CIENTIFICAR o Ministério Público; 3. Transitada em julgado, se 

nada for requerido, ARQUIVAR. Publicar. Intimar. Cumprir.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000593-86.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENIL CATETE (REU)

SANDRA APARECIDA DUARTE (REU)

JOAQUIM FREITAS (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição intitulada “Ação 

de reintegração de posse com pedido de liminar” ajuizada por João Luiz da 

Silveira contra Sandra Aparecida Duarte, Juvenil Catete e Joaquim Freitas. 

Com a Inicial, documentos. Foi proferido despacho determinando que a 

parte-autora promovesse o recolhimento das custas processuais. 

Devidamente intimada através do DJE, a parte-autora deixou o prazo 

decorrer sem apresentar manifestação, conforme pode ser visto nos 

autos. É, ao que parece, o necessário a ser relatado. II FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, ressalta-se que, mesmo devidamente intimada para 

regularizar a demanda, a parte-autora não o fez, conforme se depreende 

dos autos. Desta forma, sem as informações solicitadas, torna-se 

impossível o desenvolvimento válido e regular do processo. Sendo assim, 
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decorrido o prazo concedido sem a devida regularização dos autos pela 

parte-autora, o indeferimento da petição inicial, com a consequente 

extinção do processo, é medida que se impõe, conforme disposto nos 

artigos 290, 321, parágrafo único e 485, inciso I, todos do CPC. III 

DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição Inicial e 

DETERMINA-SE o cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 

290 e 321, ambos do CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

485, inciso I, do CPC. DEIXA-SE de condenar a parte-autora ao pagamento 

das despesas processuais, considerando que não houve nenhum ato 

processual. IV DISPOSIÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos. Publicar. Intimar. Cumprir.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-31.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE MATEUS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada 

“Ação declaratória de inexistência de débitos c/c pedido de tutela 

antecipada, restituição de valores e condenação em danos morais” 

ajuizada por Odete Mateus Alves contra Banco Bradesco Financiamentos 

S/A. Depreende-se da Inicial que a parte-autora é beneficiária de 

aposentadoria por idade rural perante a Previdência Social (INSS), nunca 

tendo efetuado qualquer empréstimo ou financiamento com pagamento 

consignado. Ocorre que, segundo o narrado, devido à redução de seu 

pagamento, a parte-autora se dirigiu ao INSS, ocasião em que foi 

informada de que o seu pagamento do benefício estaria tendo vários 

descontos de empréstimos, um deles o desconto equivalente a R$31,96 

(trinta e um reais e noventa e seis centavos) em decorrência de contrato 

de empréstimo, no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), a ser quitado em 

72 (setenta e duas) parcelas, com início de desconto em 02/2015 e com 

parcela final em 03/2021. Explica-se que a parte-autora não expediu 

qualquer autorização direcionada à relação de consignação em seu 

benefício para fins de quitação de empréstimo realizado com a 

parte-requerida e, em consulta ao extrato emitido pela autarquia, 

confirmou-se a informação repassada pelo INSS, indicando o desconto 

dos valores destinados ao pagamento de parcela de empréstimo nos 

moldes informados. Além disso, sublinha a parte-autora que mesmo se 

houvesse a realização do contrato junto à parte-requerida, deveria este 

ser realizado no âmbito da instituição ou do INSS, presencialmente ou por 

meio de assinatura digital, para fins de autorização da consignação, nos 

termos do Art. 1º, VI, § 7º da IN/INSS/DC 121/2005, o que não teria 

ocorrido. Por isso é que se requereu, em sede de tutela antecipada, que 

fosse determinada a abstenção de qualquer desconto do benefício 

previdenciário da parte-autora, sob pretexto de pagamento de parcelas de 

empréstimo consignada do contrato firmado com a parte-requerida. No 

mérito, pleiteia a declaração de inexistência de débito, a restituição dos 

valores descontados, a inversão do ônus da prova e a condenação da 

parte-requerida em danos morais. Com a Inicial, documentos. Em decisão 

inicial, deferiu-se o pedido de “justiça gratuita”, indeferindo-se o pedido de 

tutela antecipada de urgência, designando-se, ainda, audiência de 

conciliação. Realizada a audiência, não houve conciliação. A 

parte-requerida apresentou resposta. Em impugnação, rebatidos os 

argumentos. As partes foram intimadas para que especificassem as 

provas pretendidas. A parte-requerida foi pela não produção de outras 

provas, requerendo o “julgamento antecipado” do mérito. Por sua vez, a 

parte-autora deixou decorrer o prazo para tanto. É, ao que parece, o 

necessário a ser destacado, estando o processo concluso para 

sentença. II FUNDAMENTAÇÃO NÃO há preliminares (ou prejudiciais de 

mérito) suscitadas ou reconhecíveis de ofício pendentes de análise. 

Assim, ao mérito. II.1 DO MÉRITO II.1.1 Da inversão do ônus da prova Em 

relação ao pedido de inversão do ônus da prova, pelos documentos que 

instruem os autos, conclui-se que na presente demanda há relação 

jurídica consumerista, pois presentes os pressupostos dos artigos 2º e 3º 

do Código de Defesa do Consumidor: Art. 2° Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a 

coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo 

nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é 

qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é 

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. O 

Código de Defesa do Consumidor, partindo do reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor (art. 4°, I do CDC), visa a igualar a 

disparidade causada exatamente por tal vulnerabilidade. A aludida 

disparidade pode levar a consequências intra-processuais. Dentre elas, 

destaca-se a possibilidade (na verdade dever) da inversão do ônus 

probatório quando se depara com uma das seguintes situações indicadas 

no art. 6°, VIII do CDC: Ø Verossimilhança das alegações; Ø 

Reconhecimento da hipossuficiência do consumidor. No presente caso, 

além de se verificar que há plausibilidade no alegado (verossimilhança), a 

hipossuficiência é sublinhada com a análise das posições ocupadas pelos 

envolvidos no processo. Sendo assim, DEFERE-SE a inversão do ônus 

probatório, objetivando restabelecer a igualdade e o equilíbrio, conforme 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. II.1.2 Do caso 

concreto Verifica-se que a controvérsia vincula-se à existência de 

autorização, por meio de contrato, de descontos de parcelas em benefício 

previdenciário pela parte-autora. Trata-se, pois, de produção de prova de 

“fato negativo” a exigência de evidenciar a ausência de contratação. 

Alega a parte-autora que não firmou contrato perante a instituição 

bancária requerida, a fim de autorizar os descontos em benefício 

previdenciário. Por outro lado, a parte-requerida afirma a existência de 

realização de contratação de empréstimo consignado na data de 

19.07.2017, no valor de R$1.100,00, a ser pago em 72 parcelas mensais e 

consecutivas. É afirmado, ainda, pela instituição financeira requerida que o 

valor do empréstimo foi recebido em conta pela parte-autora e não houve 

devolução. Após análise dos documentos juntados, nota-se que há 

existência de contrato, o qual está assinado pela parte-autora. Embora a 

parte-autora alegue (e junte uma espécie de extrato) que a data da 

consignação se deu em 02.2015, o documento juntado pela requerida 

indica contratação em 16.07.2017, no valor de R$1.100,00, a ser pago em 

72 prestações. Tal valor e número de prestação corrobora com o indicado 

na Inicial. Juntou-se, ainda, em contestação, extrato de conta da 

parte-autora, indicando a transferência de depósito pessoal no valor de 

R$1.101,19, no dia 20.10.2017. Tais documentos não revelam 

desconformidade com o apontado pela requerida, bem como revela 

número de parcelas e valor de prestação idêntico ao apontado pela 

parte-autora. Assim, conclui-se que há a existência de contrato que previa 

72 prestações no valor de R$31,67 cada, as quais estavam sendo 

devidamente quitadas por meio de consignação. Fundamental estabelecer 

que a discussão em torno dos valores descontados não é objeto deste 

processo, pois não consta da Inicial e nem da impugnação à contestação. 

Logo, não há que se falar em inexistência de débito, tampouco em 

“restituição em dobro de valores”, bem como em danos morais daí 

decorrentes. Portanto, comprovado pela parte-requerida de forma 

satisfatória, as suas alegações, considerando, ainda, o ônus da prova 

invertido, conclui-se pela improcedência quanto ao pleiteado pela 

parte-autora. II.1.3 Da litigância de má-fé Pleiteia a parte-requerida a 

condenação da parte-autora por incorrer em litigância de má-fé, pois 

considera que a parte-autora alterou a verdade dos fatos, bem como não 

demonstrou “em momento algum a inexistência do débito, e muito menos os 

supostos danos morais sofridos”. Pois bem. Do Código de Processo Civil, 

extrai-se o seguinte: Da Responsabilidade das Partes por Dano 

Processual Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de 

má-fé como autor, réu ou interveniente. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 
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manifestamente protelatório. 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. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery conceituam o 

litigante de má-fé como: [...] a parte ou interveniente que, no processo, age 

de forma maldosa, como dolo ou culpa, causando dano processual à parte 

contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos 

com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, 

prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o 

feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos 

do descumprimento do dever de probidade estampado no art. 14 do CPC. 

(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código Civil 

Comentado. 3ª Ed. São Paulo-SP: Revista dos Tribunais, 2005). Tal instituto 

evidencia que, não obstante a garantia de livre acesso ao Judiciário (art. 

5º, incisos XXXIV a XXXV e LV, da CF), as partes que abusarem do seu 

direito de petição devem ser responsabilizadas. Na espécie, verifica-se 

que a parte-autora ajuizou a presente demanda em harmonia com texto 

expresso em Lei (art. 261 do CPC/73 – art. 293 do CPC/15), bem como não 

há relação com “fato incontroverso”. Pelo que se depreende do processo, 

não houve “alteração da verdade dos fatos”, tampouco ficou evidenciada 

a utilização do processo com intuito de obter objetivo ilegal. Ademais, não 

houve resistência injustificada aos andamentos processuais pelo autor, 

bem como não se identificou estar a parte-autora agindo de “modo 

temerário”. O presente incidente é provido de fundamentação jurídica (art. 

293 do CPC/15) e fática, conforme visto na Inicial, não se tratando de 

“recurso protelatório”. Por isso, não há respaldo a alegação da 

parte-requerida, porquanto não ficou demonstrada, de forma inequívoca, a 

“conduta maliciosa” da parte-autora, não se amoldando em alguma 

situação disposta no art. 80 do CPC. III DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido Inicial, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% 

sobre o valor da causa. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas (art. 84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não 

obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações. Publicar. Intimar. Cumprir.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000029-73.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Autora da Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 06 de maio de 2020 (06/05/2020), às 

14h30min., (MT), a ser realizada neste Juízo. Nos termos do art. 51, inciso 

I, § 2º, da Lei 9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e 

não comprovando ausência por força maior, será condenado ao 

pagamento das custas do processo. Nova Monte Verde/MT, 08 de março 

de 2020. Jaqueline Romeira Pacheco Mat 32709 SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - 

CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000456-07.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTOS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, devido a constante instabilidade no Sistema PJE, a audiência 

apesar de designada no lançamento id. 29139329 para o dia 04/03 foi 

lançada na pauta para 05/03/2020, às 14h30min. Certifico ademais, na 

data de ontem (04/03) a parte Reclamante esteve neste Juízo, todavia, 

diante da inoperância do Sistema não foi possível verificar os andamentos 

processuais, nem mesmo realizar a audiência (assim como as demais 

designada para o expediente). Certifico, por fim, que até a presente data 

não retornou o AR de citação e intimação da parte Requerida. Diante 

disso, para evitar qualquer prejuízo as partes, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 22 de abril de 2020 (22/04/2020), às 14h00.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000109-37.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA JOANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Autora da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 16 de abril de 2020 (16/04/2020), às 

15h00, (MT), a ser realizada neste Juízo. Nos termos do art. 51, inciso I, § 

2º, da Lei 9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nova Monte Verde/MT, 08 de março de 2020. 

Jaqueline Romeira Pacheco Mat 32709 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000113-74.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA JOANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Autora da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 16 de abril de 2020 (16/04/2020), às 

15h30min., (MT), a ser realizada neste Juízo. Nos termos do art. 51, inciso 

I, § 2º, da Lei 9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e 

não comprovando ausência por força maior, será condenado ao 

pagamento das custas do processo. Nova Monte Verde/MT, 08 de março 

de 2020. Jaqueline Romeira Pacheco Mat 32709 SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - 

CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000091-16.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GILCELY INACIO RESINA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Autora da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 22 de abril de 2020 (22/04/2020), às 

15h00, (MT), a ser realizada neste Juízo. Nos termos do art. 51, inciso I, § 

2º, da Lei 9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nova Monte Verde/MT, 08 de março de 2020. 

Jaqueline Romeira Pacheco Mat 32709 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000133-65.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE KUNZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Autora da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 22 de abril de 2020 (22/04/2020), às 

15h30min., (MT), a ser realizada neste Juízo. Nos termos do art. 51, inciso 

I, § 2º, da Lei 9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e 

não comprovando ausência por força maior, será condenado ao 

pagamento das custas do processo. Intimo ainda, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceda a juntada do comprovante de residência do 

Autor. Nova Monte Verde/MT, 08 de março de 2020. Jaqueline Romeira 

Pacheco Mat 32709 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000134-50.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FAUSTINO DOS SANTOS KUNZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Autora da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 29 de abril de 2020 (29/04/2020), às 

14h30min., (MT), a ser realizada neste Juízo. Nos termos do art. 51, inciso 

I, § 2º, da Lei 9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e 

não comprovando ausência por força maior, será condenado ao 

pagamento das custas do processo. Intimo ainda, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceda a juntada do comprovante de residência da 

Autora. Nova Monte Verde/MT, 08 de março de 2020. Jaqueline Romeira 

Pacheco Mat 32709 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000150-04.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

K2 MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

celso almeida da silva OAB - MT5952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇCA E INVESTIMENTOS UNIVALES - 

SICREDI UNIVALES MT/RO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Autora da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 29 de abril de 2020 (29/04/2020), às 

15h00, (MT), a ser realizada neste Juízo. Nos termos do art. 51, inciso I, § 

2º, da Lei 9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nova Monte Verde/MT, 08 de março de 2020. 

Jaqueline Romeira Pacheco Mat 32709 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Autora da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 29 de abril de 2020 (29/04/2020), às 

15h30min., (MT), a ser realizada neste Juízo. Nos termos do art. 51, inciso 

I, § 2º, da Lei 9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e 

não comprovando ausência por força maior, será condenado ao 

pagamento das custas do processo. Nova Monte Verde/MT, 08 de março 

de 2020. Jaqueline Romeira Pacheco Mat 32709 SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - 

CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000187-65.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL TEODORO CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Processo: 

1000187-65.2019.8.11.0091. REQUERENTE: DANIEL TEODORO CANDIDO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 22761042, com documentos, Id. 

22762212/22762240, e por sua vez o Requerente impugnou, Id. 23642664. 

Da preliminar. De inépcia da inicial – ausência de documentação 

comprobatória. Diante da documentação juntada aos autos demonstrando 

a relação contratual entre as partes, deixo de acolher a presente 

preliminar. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do Mérito. 

Trata-se de Descumprimento de contrato – inexigibilidade de débito e 

indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida c.c. 

pedido de tutela antecipada, proposta por Daniel Teodoro Candido em 
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desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, ambos já qualificados nos 

presentes autos. Em síntese alega que possuía vários títulos de crédito 

com a Requerida, dos quais tornou inadimplente, e por esta razão levou a 

Requerida promover 03 (Três) ações em face do Requerente, sendo 

02(dois) de Título Executivo Extrajudicial, processos de número 

1281-36.2017.811.00091, Código 74171 e 954-911.2017.811.001, Código 

73532, e uma ação monitória nº 808-50.2017.811.0091 Código 73268, dos 

quais eram discutidos os seguintes créditos: · Cédula bancária de nº 

B51030910-9; · Cédula de crédito bancário nº B51030244-9; Cédula de 

crédito bancário de nº B61030278-5, · Outros títulos de crédito da conta 

corrente nº 99151-1, cartão de crédito visa sob nº 4763089111125412, 

cartão de crédito master card nº 225022414515911; e · Cédula de crédito 

bancaria nº B51030911-7 No entanto alega que na data de 19.04.2018 a 

Requerida promoveu um Feirão de Renegociação e Quitação de Crédito, 

vindo as partes a firmarem acordo do qual foi fixado em uma entrada de 

R$ 3.550,00 (três mil e quinhentos e cinquenta reais) e o restante seria 

parcelado em 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 1.630,40 (um mil e 

seiscentos e trinta reais e quarenta centavos), sendo igual a valor na 

integral de R$ 35.411,59 (trinta e cinco mil e quatrocentos e onze reais e 

cinquenta e nove centavos). Afirma mais, que com o pagamento da 

primeira parcela, a qual deveria ser feito através de deposito na conta 

corrente nº 99151-1, de titularidade da pessoa jurídica DAT CANDIDO 

LTDA, como está pactuado na alínea “a” do referido acordo, a Requerida 

se obrigou/comprometeu a retirar o nome do Requerente do SERASA/SPC, 

porém isso não ocorreu o que levou o autor a continuar com o seu nome e 

CPF no cadastro de inadimplentes e não restando alternativa a não ser 

ajuizar a presente demanda. E, para comprovar junta o extrato consulta de 

balcão emitido pela CDL Alta Floresta/MT, através do site 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressaobalcao/imprimirReport.a

ction?indice=U, datado de 27.03.2019, Id. 19281262. Juntou documentos 

com a exordial. Liminar indeferida, Id. 20163644, em razão do autor 

possuir outros apontamentos no cadastro de inadimplentes. Realizada 

audiência de conciliação em 14.08.2019, Id. 22605853, restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 22761042, a Requerida 

contesta em preliminar pela inépcia da inicial – ausência de documentação 

comprobatória. E, no mérito em suma pela improcedência da ação, uma 

vez que o acordo firmado entre DAT Candido Ltda.-ME e a Requerida fora 

feito com terceiro alheio a lide e em razão disso houve a desconsideração 

do acordo no processo o qual se discute, vez que constou no acordo 

processos movidos em face de Daniel Teodoro Candido-ME, que seja, o 

processo 95491.2017.811.0091, Cédula de Crédito de nº B51030244-9 e o 

processo 1281136.2017.811.0091, Cédula de Crédito n.º B61030278-5, e 

por esta razão houve o requerimento de desistência do acordo, e assim 

não houve a homologação do acordo do qual o autor alega ter efetuado. 

Por sua vez, o Requerente impugnou a contestação, Id. 23642664, em sua 

totalidade e reiterou os pedidos contidos na peça de ingresso pela sua 

procedência. Pois muito bem. Quanto à incidência do CDC e consequente 

inversão do ônus da prova, verifica-se que o fundamento central da 

parte-autora neste processo se vincula a acordo em que constava 

Pessoa Jurídica. Analisando-se a origem da dívida que levou à 

entabulação da minuta de acordo, não se encontra relação de consumo, 

mas empresarial, descabendo falar na incidência do CDC, bem como 

descabe falar em inversão do ônus da prova com base neste Código. Não 

obstante, pela teoria dinâmica, em que a distribuição do ônus se dá pelas 

peculiaridades do caso, fundamentando-se na cooperação e na boa-fé 

processuais, não se descarta a possibilidade de inversão, não sendo 

possível definir de antemão se ocorrerá ou não, apenas durante o 

raciocínio. É certo que pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, 

incisos I e II do NCPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Assim, em análise ao conjunto probatório, observa-se que a parte 

Requerida juntou aos autos as seguintes cédulas de crédito bancário e 

documentos: I. B61030278-5, no valor de R$ 22.352,99 vencimento em 

11.03.2018 emitente Daniel Teodoro Candido ME, datada de 24.03.2016 e 

Termo de Adesão ao seguro prestamista, Id. 22762221; II. Certidões 

negativas de bens imóveis, Id. 22762221; III. Notificação extrajudicial 

referente a DAR Candido Ltda.ME, datada de 22.12.2016, Id. 22762221; IV. 

Notificação extrajudicial referente Daniel Teodoro Candido ME, títulos 

B51030244-9 R$ 18.708,29 e B61030278-5 valor R$ 15.402,87, datada de 

09.01.2017, Id. 22762221; V. Notificação extrajudicial referente Daniel 

Teodoro Candido ME, títulos B51030244-9 R$ 18.708,29 e B61030278-5 

valor R$ 15.402,87 e Cartão Visa R$ 8.532,04, datada de 09.01.2017, Id. 

22762221; VI. Notificação referente Daniel Teodoro Candido ME, títulos 

B51030244-9 R$ 1.705,16 e B1030237-6 valor R$ 20.396,73, datada de 

22.02.2016, Id. 22762221; VII. Cédula de crédito bancário nº. B51030244-9 

vencimento em 10.02.2017 emitente Daniel Teodoro Candido ME datada de 

04.02.2015, Id. 22762227; VIII. Cédula de crédito bancário nº. 

B51030910-9 vencimento em 06.05.2016 emitente DAT Candido Ltda.ME, 

datada de 06.05.2016, Id. 22762228; IX. Memória discriminada referente 

devedor Daniel Teodoro Candido ME, nos valores atualizados de R$ 

12.003,45 e R$ 28.710,61 datada de 19.08.2019; X. Memória discriminada 

referente devedor DAT Candido Ltda.ME, valor R$ 13.447,00 e R$ 

7.090,63 datada de 19.08.2019 Por outro lado, verifica-se que a parte 

autora juntou os seguintes documentos: I. Termo de acordo datado de 

19.04.2018, Id. 19280936, assinado por DAT Candido Ltda.ME, 

representado por Daniel Teodoro Candido e protocolizado em 20.04.2018; 

II. Comprovantes de pagamento, Id. 19281252 e o III. Extrato de consulta de 

balcão emitido pela CDL Alta Floresta, datado de 27.03.2019, Id. 19281262. 

Destaco que desses documentos ora anexados não constam a 

homologação do referido acordo entre as partes DAT Candido Ltda.ME e 

Daniel Teodoro Candido ME, pelo juízo nas referidas ações: I. Ação 

Monitória nº. 808-50.2017.811.0091 – Cód. 73268; II. Ação de Execução 

de Título Extrajudicial nº. 954-91.2017.811.0091 – Cód. 73532; III. Ação de 

Execução de Título Extrajudicial nº. 1281-36.2017.811.0091 – Cód. 74171. 

Por sua vez, constam da contestação que por erro material a parte 

Requerida requereu a desconsideração do acordo firmado entre as 

partes, por ter firmado o acordo com processos movidos em face de 

Daniel Teodoro Candido-ME. Logo, competia o autor comprovar nos autos 

que o referido acordo fora de fato firmado entre as partes DAT Candido 

Ltda.ME e Daniel Teodoro Candido ME, no entanto observa-se do termo de 

acordo juntado aos autos que acordo foi somente assinado pela empresa 

DAT Candido Ltda.ME, não consta desse acordo a assinatura da empresa 

Daniel Teodoro Candido ME. Desse modo, ante as circunstâncias em que 

os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem 

um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação, 

ou seja, de que o acordo firmado houve de fato o erro material. 

Considerando que a boa-fé deve permear qualquer tipo de relação, 

negocial ou não, não se concorda com a possibilidade de a parte-autora, 

na condição de avalista da PJ mencionada no documento, desvincular-se 

de tal boa-fé, razão pela qual não se pode dar contornos de validade ao 

negócio realizado, inclusive por conta de sua imprescindível vinculação à 

homologação judicial (que se extrai do próprio documento), o que não 

ocorreu. No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo do autor sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia ao Requerente comprovar que o acordo firmado entre as partes 

DAT Candido Ltda.ME e Daniel Teodoro Candido ME e a parte requerida foi 

de fato homologado no juízo onde tramita as seguintes ações: IV. Ação 

Monitória nº. 808-50.2017.811.0091 – Cód. 73268; V. Ação de Execução 

de Título Extrajudicial nº. 954-91.2017.811.0091 – Cód. 73532; VI. Ação de 

Execução de Título Extrajudicial nº. 1281-36.2017.811.0091 – Cód. 74171. 

Todavia não consta dos autos que o acordo firmado entre as partes foi de 

fato homologado, para ter validade jurídica, sendo assim o autor deixou de 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito, artigo 373, inciso I do 

NCPC. Diante disso, e, por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não acolhimento da preliminar pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do 

Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000187-65.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL TEODORO CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Processo: 

1000187-65.2019.8.11.0091. REQUERENTE: DANIEL TEODORO CANDIDO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 22761042, com documentos, Id. 

22762212/22762240, e por sua vez o Requerente impugnou, Id. 23642664. 

Da preliminar. De inépcia da inicial – ausência de documentação 

comprobatória. Diante da documentação juntada aos autos demonstrando 

a relação contratual entre as partes, deixo de acolher a presente 

preliminar. Não havendo mais preliminares, passo ao julgamento do Mérito. 

Trata-se de Descumprimento de contrato – inexigibilidade de débito e 

indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida c.c. 

pedido de tutela antecipada, proposta por Daniel Teodoro Candido em 

desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, ambos já qualificados nos 

presentes autos. Em síntese alega que possuía vários títulos de crédito 

com a Requerida, dos quais tornou inadimplente, e por esta razão levou a 

Requerida promover 03 (Três) ações em face do Requerente, sendo 

02(dois) de Título Executivo Extrajudicial, processos de número 

1281-36.2017.811.00091, Código 74171 e 954-911.2017.811.001, Código 

73532, e uma ação monitória nº 808-50.2017.811.0091 Código 73268, dos 

quais eram discutidos os seguintes créditos: · Cédula bancária de nº 

B51030910-9; · Cédula de crédito bancário nº B51030244-9; Cédula de 

crédito bancário de nº B61030278-5, · Outros títulos de crédito da conta 

corrente nº 99151-1, cartão de crédito visa sob nº 4763089111125412, 

cartão de crédito master card nº 225022414515911; e · Cédula de crédito 

bancaria nº B51030911-7 No entanto alega que na data de 19.04.2018 a 

Requerida promoveu um Feirão de Renegociação e Quitação de Crédito, 

vindo as partes a firmarem acordo do qual foi fixado em uma entrada de 

R$ 3.550,00 (três mil e quinhentos e cinquenta reais) e o restante seria 

parcelado em 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 1.630,40 (um mil e 

seiscentos e trinta reais e quarenta centavos), sendo igual a valor na 

integral de R$ 35.411,59 (trinta e cinco mil e quatrocentos e onze reais e 

cinquenta e nove centavos). Afirma mais, que com o pagamento da 

primeira parcela, a qual deveria ser feito através de deposito na conta 

corrente nº 99151-1, de titularidade da pessoa jurídica DAT CANDIDO 

LTDA, como está pactuado na alínea “a” do referido acordo, a Requerida 

se obrigou/comprometeu a retirar o nome do Requerente do SERASA/SPC, 

porém isso não ocorreu o que levou o autor a continuar com o seu nome e 

CPF no cadastro de inadimplentes e não restando alternativa a não ser 

ajuizar a presente demanda. E, para comprovar junta o extrato consulta de 

balcão emitido pela CDL Alta Floresta/MT, através do site 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressaobalcao/imprimirReport.a

ction?indice=U, datado de 27.03.2019, Id. 19281262. Juntou documentos 

com a exordial. Liminar indeferida, Id. 20163644, em razão do autor 

possuir outros apontamentos no cadastro de inadimplentes. Realizada 

audiência de conciliação em 14.08.2019, Id. 22605853, restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 22761042, a Requerida 

contesta em preliminar pela inépcia da inicial – ausência de documentação 

comprobatória. E, no mérito em suma pela improcedência da ação, uma 

vez que o acordo firmado entre DAT Candido Ltda.-ME e a Requerida fora 

feito com terceiro alheio a lide e em razão disso houve a desconsideração 

do acordo no processo o qual se discute, vez que constou no acordo 

processos movidos em face de Daniel Teodoro Candido-ME, que seja, o 

processo 95491.2017.811.0091, Cédula de Crédito de nº B51030244-9 e o 

processo 1281136.2017.811.0091, Cédula de Crédito n.º B61030278-5, e 

por esta razão houve o requerimento de desistência do acordo, e assim 

não houve a homologação do acordo do qual o autor alega ter efetuado. 

Por sua vez, o Requerente impugnou a contestação, Id. 23642664, em sua 

totalidade e reiterou os pedidos contidos na peça de ingresso pela sua 

procedência. Pois muito bem. Quanto à incidência do CDC e consequente 

inversão do ônus da prova, verifica-se que o fundamento central da 

parte-autora neste processo se vincula a acordo em que constava 

Pessoa Jurídica. Analisando-se a origem da dívida que levou à 

entabulação da minuta de acordo, não se encontra relação de consumo, 

mas empresarial, descabendo falar na incidência do CDC, bem como 

descabe falar em inversão do ônus da prova com base neste Código. Não 

obstante, pela teoria dinâmica, em que a distribuição do ônus se dá pelas 

peculiaridades do caso, fundamentando-se na cooperação e na boa-fé 

processuais, não se descarta a possibilidade de inversão, não sendo 

possível definir de antemão se ocorrerá ou não, apenas durante o 

raciocínio. É certo que pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, 

incisos I e II do NCPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Assim, em análise ao conjunto probatório, observa-se que a parte 

Requerida juntou aos autos as seguintes cédulas de crédito bancário e 

documentos: I. B61030278-5, no valor de R$ 22.352,99 vencimento em 

11.03.2018 emitente Daniel Teodoro Candido ME, datada de 24.03.2016 e 

Termo de Adesão ao seguro prestamista, Id. 22762221; II. Certidões 

negativas de bens imóveis, Id. 22762221; III. Notificação extrajudicial 

referente a DAR Candido Ltda.ME, datada de 22.12.2016, Id. 22762221; IV. 

Notificação extrajudicial referente Daniel Teodoro Candido ME, títulos 

B51030244-9 R$ 18.708,29 e B61030278-5 valor R$ 15.402,87, datada de 

09.01.2017, Id. 22762221; V. Notificação extrajudicial referente Daniel 

Teodoro Candido ME, títulos B51030244-9 R$ 18.708,29 e B61030278-5 

valor R$ 15.402,87 e Cartão Visa R$ 8.532,04, datada de 09.01.2017, Id. 

22762221; VI. Notificação referente Daniel Teodoro Candido ME, títulos 

B51030244-9 R$ 1.705,16 e B1030237-6 valor R$ 20.396,73, datada de 

22.02.2016, Id. 22762221; VII. Cédula de crédito bancário nº. B51030244-9 

vencimento em 10.02.2017 emitente Daniel Teodoro Candido ME datada de 

04.02.2015, Id. 22762227; VIII. Cédula de crédito bancário nº. 

B51030910-9 vencimento em 06.05.2016 emitente DAT Candido Ltda.ME, 

datada de 06.05.2016, Id. 22762228; IX. Memória discriminada referente 

devedor Daniel Teodoro Candido ME, nos valores atualizados de R$ 

12.003,45 e R$ 28.710,61 datada de 19.08.2019; X. Memória discriminada 

referente devedor DAT Candido Ltda.ME, valor R$ 13.447,00 e R$ 

7.090,63 datada de 19.08.2019 Por outro lado, verifica-se que a parte 

autora juntou os seguintes documentos: I. Termo de acordo datado de 

19.04.2018, Id. 19280936, assinado por DAT Candido Ltda.ME, 

representado por Daniel Teodoro Candido e protocolizado em 20.04.2018; 

II. Comprovantes de pagamento, Id. 19281252 e o III. Extrato de consulta de 

balcão emitido pela CDL Alta Floresta, datado de 27.03.2019, Id. 19281262. 

Destaco que desses documentos ora anexados não constam a 

homologação do referido acordo entre as partes DAT Candido Ltda.ME e 

Daniel Teodoro Candido ME, pelo juízo nas referidas ações: I. Ação 

Monitória nº. 808-50.2017.811.0091 – Cód. 73268; II. Ação de Execução 

de Título Extrajudicial nº. 954-91.2017.811.0091 – Cód. 73532; III. Ação de 

Execução de Título Extrajudicial nº. 1281-36.2017.811.0091 – Cód. 74171. 

Por sua vez, constam da contestação que por erro material a parte 

Requerida requereu a desconsideração do acordo firmado entre as 

partes, por ter firmado o acordo com processos movidos em face de 

Daniel Teodoro Candido-ME. Logo, competia o autor comprovar nos autos 

que o referido acordo fora de fato firmado entre as partes DAT Candido 

Ltda.ME e Daniel Teodoro Candido ME, no entanto observa-se do termo de 

acordo juntado aos autos que acordo foi somente assinado pela empresa 

DAT Candido Ltda.ME, não consta desse acordo a assinatura da empresa 

Daniel Teodoro Candido ME. Desse modo, ante as circunstâncias em que 

os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem 

um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação, 

ou seja, de que o acordo firmado houve de fato o erro material. 

Considerando que a boa-fé deve permear qualquer tipo de relação, 

negocial ou não, não se concorda com a possibilidade de a parte-autora, 

na condição de avalista da PJ mencionada no documento, desvincular-se 

de tal boa-fé, razão pela qual não se pode dar contornos de validade ao 

negócio realizado, inclusive por conta de sua imprescindível vinculação à 

homologação judicial (que se extrai do próprio documento), o que não 

ocorreu. No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, exigindo do autor sua plena 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 507 de 574



demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia ao Requerente comprovar que o acordo firmado entre as partes 

DAT Candido Ltda.ME e Daniel Teodoro Candido ME e a parte requerida foi 

de fato homologado no juízo onde tramita as seguintes ações: IV. Ação 

Monitória nº. 808-50.2017.811.0091 – Cód. 73268; V. Ação de Execução 

de Título Extrajudicial nº. 954-91.2017.811.0091 – Cód. 73532; VI. Ação de 

Execução de Título Extrajudicial nº. 1281-36.2017.811.0091 – Cód. 74171. 

Todavia não consta dos autos que o acordo firmado entre as partes foi de 

fato homologado, para ter validade jurídica, sendo assim o autor deixou de 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito, artigo 373, inciso I do 

NCPC. Diante disso, e, por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO pelo não acolhimento da preliminar pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95 submeto o presente Projeto de Sentença à homologação do 

Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000030-58.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT16211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUBHIA & CIA LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Autora da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 06 de maio de 2020 (06/05/2020), às 

15h00, (MT), a ser realizada neste Juízo. Nos termos do art. 51, inciso I, § 

2º, da Lei 9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nova Monte Verde/MT, 08 de março de 2020. 

Jaqueline Romeira Pacheco Mat 32709 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000025-36.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

M. W. MARCILIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R N C - TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Autora da Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 15 de abril de 2020 (15/04/2020), às 

15h30min., (MT), a ser realizada neste Juízo. Nos termos do art. 51, inciso 

I, § 2º, da Lei 9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e 

não comprovando ausência por força maior, será condenado ao 

pagamento das custas do processo. Nova Monte Verde/MT, 09 de março 

de 2020. Jaqueline Romeira Pacheco Mat 32709 SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - 

CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-76.2012.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIELY CAMILO BORDINI OAB - SP387986 (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO OAB - SP138990 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os autos para 

correção da intimação lançada no id. 28013717, uma vez que a parte a se 

manifestar é a empresa Requerida COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA 

CRUZ, passando a constar a seguinte redação: "Impulsiono os autos para 

intimação da parte Requerida para que informe dados bancários (inclusive 

CPF ou CNPJ, conforme o caso) para restituição do valor de R$ 1.878,91 

(um mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos), 

depositado em juízo (excesso de execução)". SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - 

CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-76.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUCIR FENNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUBHIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos.. Não obstante o conteúdo do pleito, o valor da causa ultrapassa os 

40 salários mínimos admitidos no âmbito do JEC. Assim, à parte-autora 

para, querendo, manifestar-se, inclusive para eventual adequação do 

valor da causa (admitindo-se, inclusive, alteração da causa de pedir). 

Após, conclusos. NMV, 08/01/20.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000796-48.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LIANA MARCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Certifico a tempestividade da 

Contestação. Impulsiono os autos para manifestação da parte Autora. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000110-90.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VALENTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

TRATOMAQ AUTO PECAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

ERON DA SILVA LEMES OAB - MT8358-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE (...) Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário e a parte requerida intimada para se manifestar (...) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691
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Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Edital

EDITAL

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA EVA PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

20873670191, Rg: 03043355, Filiação: Josefina de Jesus e Antonio Pereira 

da Silva, data de nascimento: 08/07/1917, brasileiro(a), natural de 

Conquista-MG, solteiro(a), aposentada. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da sentença que 

declarou a parte acima identificada incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, com fundamentação no art. 4º, III, do Código Civil; 

nomeando como Curador(a): VANESSA MARCIELA DA SILVA 

(Requerente), Cpf: 02580899111, Rg: 2002053-8, Filiação: Geralda 

Marciela da Silva, data de nascimento: 05/02/1983, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, convivente, do lar, Telefone (66)98127-6864, 

Endereço: Fazenda Santa Rita, P.a. Califórnia, Cidade: Novo São 

Joaquim-MT.

Despacho/Decisão: Sentença

Relatório

Tratam-se os presentes autos de ação de interdição proposta por 

VANESSA MARCIELA DA SILVA em desfavor de MARIA EVA PEREIRA DA 

SILVA.

Aduz a requerente que a demandada, sua avó, possui idade avançada 

(101 anos) e Alzheimer, fatos que a tornam incapaz de gerir os próprios 

atos da vida civil, sendo tal enfermidade contínua e irreversível. Alega 

ainda acompanhar e cuidar, com o auxílio de seu marido, da ré, vez que 

esta, sozinha, não consegue praticar atos simples, como o saque de sua 

aposentadoria.

 Foi realizada visita in loco pelo Magistrado e o representante do Ministério 

Público.

 A decisão inicial deferiu a curatela provisória (fls. 31/32). Defensor dativo 

nomeado ao requerido na mesma decisão.

Apresentação pela demandada de contestação por negativa geral à fl. 41.

Após, a parte autora impugnou a contestação, pleiteando o julgamento 

antecipado da lide.

Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer (fls. 44/45) 

favorável à procedência dos pedidos do autor.

É o relatório do necessário. Passo à decisão.

 Fundamentação

 O art. 1.767 do CC/02 com as novas disposições trazidas pela Lei nº 

13.146/2015, dispõe:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

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

exprimir sua vontade;

III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

V - os pródigos.

Neste sentido, conforme asseverado por Nelson Nery Jr. (in Código Civil 

Anotado. 2ª ed. RT. P. 771), a interdição "é medida de proteção ao 

incapaz, que se insere dentro do direito de Família, onde pode ser 

assegurada, com mais eficácia, a proteção do deficiente físico ou mental, 

criando mecanismo que coíbem o risco de violência a sua pessoa ou de 

perda de seus bens".

Ademais, o art. 747, II do Código de Processo Civil dispõe que a interdição 

pode ser promovida pelos parentes ou tutores, o que denota-se in casu.

O caso se amolda aos referidos textos legais, posto que a ação, movida 

pela neta da curatelada, é baseada na impossibilidade da demandada de 

exprimir sua vontade.

Nesse sentido, o feito deve ser julgado procedente.

 Com efeito, todas as informações trazidas aos autos vão no sentido da 

necessidade de estabelecer a curatela à ré, para que esta seja amparada 

pela sua neta quando da prática de atos civis.

 Do feito, se extrai a inspeção in loco devidamente relatada na decisão 

inaugural (fls. 31/32), na qual se fizeram presentes o magistrado que 

proferiu a referida decisão, bem como o Promotor de Justiça peticionante 

de fls. 44/45 e o patrono da parte autora.

 No caderno processual, nota-se que todos eles se posicionam no sentido 

de se dar procedência aos pedidos iniciais. Com efeito, o juízo deferiu a 

curatela provisória argumentando ter constatado "a incapacidade da 

interditanda em se locomover dentro de sua própria residência e conseguir 

se expressar[…]" (fl. 31v).

 Na mesma linha, o Ministério Público opinou favoravelmente ao 

acolhimento do pedido inicial (fl. 45v), pugnando, inclusive, pela dispensa 

da realização de perícia.

 É certo que o procedimento ora adotado prevê a realização de perícia, 

conforme art. 753, do CPC, in verbis:

Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz determinará a 

produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando 

para praticar atos da vida civil.

Porém, o intuito da realização de tal ato é dar ao juízo, por via de 

conhecimentos técnicos alheios ao campo jurídico, elementos de 

convicção suficientes para a análise do pleito.

 De fato, no caso vertente, a perícia é totalmente desnecessária, visto que 

o feito encontra-se farto de provas dos fatos versados na inicial, os quais 

foram constatados pelo juízo quando da visitação in loco. Ademais, há nos 

autos avaliação médica juntada pela parte autora, da qual se constata que 

a autora sofre de mal de Alzheimer.

 Nesta senda caminha a jurisprudência nacional1:

APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE, NO 

CASO CONCRETO. LAUDOS MÉDICOS SUFICIENTES. PROVA DA 

INCAPACIDADE. Não obstante o art. 753, caput, do CPC determine a 

produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando, 

no caso, mostra-se desnecessária, na medida em que os laudos médicos 

trazidos aos autos um deles, firmado por neurologista , não deixam dúvida 

sobre a enfermidade que acomete o demandado apresenta sequelas de 

AVC isquêmico (CID I69 e I53.0) -, resultando na sua incapacidade total e 

permanente para os atos da vida civil. A prova é conclusiva e suficiente 

para o decreto da curatela. Assim, não há cogitar de desconstituição da 

sentença e de dilação probatória. Sentença de procedência mantida. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.

Ante o exposto, é forçoso concluir pelo julgamento de procedência da 

demanda.

 Dispositivo

Posto isso, extinguO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, para o fim de JULGAR PROCEDENTE o pedido 

autoral em face de MARIA EVA PEREIRA DA SILVE, declarando-a incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, com fundamentação no art. 

4º, III, do Código Civil.

 Em consonância com o disposto no art. 747, II do Estatuto Processual Civil 

c/c art. 1.775, §1º do Código Civil, nomeio como curadora da interditada, 

sua neta, Sra. VANESSA MARCIELA DA SILVA.

Oficie-se ao Cartório de Registro Civil desta comarca, para que 

providencia o registro da presente decisão do assentamento de 

nascimento do interditado (Art. 1.166 da CNGC).

Publique-se pele imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando no edital o nome do interditado e do 

curador, a causa da interdição e os limites da curatela, nos termos do 

artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil.

A curadora deverá, nos termos do artigo 759 e seguintes do diploma 

adjetivo pátrio, prestar compromisso.

Custas ficam suspensas de exigibilidade, ante a gratuidade da justiça.

 Determino, após o trânsito em julgado, a expedição de certidão em favor 

do defensor nomeado ao réu à fl. 32, no valor de 01 (uma) URH, vez que, 

diante do curto trabalho realizado pelo patrono, o valor se mostra 

compatível à atividade realizada.

 Com o trânsito julgado e cumpridas todas as determinações, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de praxe.

 Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 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, Mara Aline Rodriges 

Porto, digitei.

Novo São Joaquim, 19 de fevereiro de 2020

Wilmar Barbosa Cruz

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-21.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000120-21.2020.8.11.0106 POLO ATIVO:VIVIANE DOS 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

30/04/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA 31 DE MARÇO, S/N, EDIFÍCIO 

DO FÓRUM, JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM - MT - CEP: 

78625-000 . 9 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000363-96.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

30/04/2020 Hora: 08:30 , a ser realizada na sede deste juízo. Novo São 

Joaquim, 9 de março de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010028-85.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MOURA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILTON DE SOUZA E SILVA - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

30/04/2020 Hora: 08:45 , a ser realizada na sede do juízo. Novo São 

Joaquim, 9 de março de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010080-81.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes da audiência de 

conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 30/04/2020 Hora: 

09:00, a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 9 de março de 

2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-65.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010094-65.2017.8.11.0106 REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: H L CONSTRUTORA LTDA Vistos em correição. 

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerente não juntou 

documento pessoal e comprovante de endereço. Cabe à parte requerente 

trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, nos termos do art. 320 do CPC. Portanto, INTIME-SE a parte 

requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento pessoal 

e comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Sendo assim, AGUARDE-SE a juntada do termo de audiência pela 

conciliadora, em seguida, RETORNEM os autos conclusos para 

deliberação quanto a homologação de acordo ou prosseguimento do feito. 

Caso o termo não seja juntado em até 05 (cinco) dias da realização da 

audiência, INTIME-SE a conciliadora para que o faça, com urgência, em 

atenção ao princípio da celeridade que orienta os processos no juizado. 

CUMPRA-SE. Novo São Joaquim/MT, 17 de julho de 2017. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010094-65.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Exequente para 

que manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo de dez dias. 

Novo São Joaquim, 9 de março de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000015-78.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA OAB - MT10075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 31/05/2019 Hora: 

09:00 Novo São Joaquim, 29 de abril de 2019. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 09/2020-DF

 O Dr. TIBERIO DE LUCENA BATISTA, Juiz de Direito e Diretor do Fórum da 

Comarca de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos dos artigos 37; 38 e 52 do COJE, com 

fundamento no art. 38 da Lei Federal nº 8.935/94 e no artigo 18 da Lei 

Estadual nº 6.940/97.

 RESOLVE:

 NOMEAR a Srta. RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS, brasileira, solteira, 

portadora do RG n. 39.084.781-1 SSP-MT e CPF n. 030.955.571-08, para 

exercer em comissão o cargo de Assessora de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, 

do Gabinete da Vara Única desta Comarca, com o Dr. Tibério de Lucena 

Batista, 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 Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Paranaíta-MT, 09 de março 2020.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000958-31.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. I. D. S. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para manifestação do autor acerca da certidão de 

oficial de justiça, que informou ter sido infrutífera a citação do requerido, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Sentença

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

Processo Número: 1001022-41.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MARA MOTTER OAB - 020.211.851-76 (REPRESENTANTE)

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CARVALHO CASTRO (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 1001022-41.2019.8.11.0095. 

AUTOR(A): R. M. F. REPRESENTANTE: JULIANA MARA MOTTER REU: 

CARLOS EDUARDO CARVALHO CASTRO Vistos. Trata-se de Ação de 

Alimento Gravídicos c/c Alimentos Provisórios proposta pela menor Riana 

Motter Freitas, representada por sua genitora, em face de Carlos Eduardo 

Carvalho Castro. A petição inicial veio instruída com os documentos. 

Realizada audiência de conciliação pela conciliadora, esta frutífera. Com 

vista dos autos o Ministério Público opinou favorável a homologação de 

acordo Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Os direitos da parte autora, se encontra suficientemente 

preservados, razão pela qual, a homologação do acordo é medida que se 

impõe, pois, os termos da transação não são contrários ao direito. 

Destarte, nos moldes do acordo, hei por bem HOMOLOGAR o acordo 

entabulado entre as partes nos seus exatos termos, passando a fazer 

parte integrante da presente sentença, por preservar suficientemente o 

interesse das partes, mormente da menor. Em consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do CPC/2015. Sem custas. Honorários já arbitrados. 

Considerando que a presente sentença acolheu pretensão conjunta das 

partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de 

recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o 

trânsito em julgado da presente decisão. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-55.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000107-55.2020.8.11.0095 POLO ATIVO:CELSO SALES 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CELSO SALES JUNIOR 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: CONCILIAÇÃO - JUIZADO ESPECIAL DE 

PARANAÍTA Data: 27/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

ALCEU ROSSI, S/N, CENTRO, PARANAITÁ - MT - CEP: 78590-000 . 9 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: 1000258-55.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA PRADO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 24/04/2020, às 16h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 09 de março de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000752-42.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDDIE DOS SANTOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

665,34 (seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 
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forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 251,94 (duzentos e 

cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos), para fins de guia de 

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

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001337-94.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA COSTA SILVA (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. 1001337-94.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 19.494,25 ESPÉCIE: [Concessão]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA DA COSTA SILVA Endereço: 

AVENIDA APARECIDA DOMINGOS SANTANA, 376, CENTRO, 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 10 (dez) dias, apresente impugnação a contestação nos autos 

mencionados. PEDRA PRETA, 9 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: 1000899-68.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. N. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT26732/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE JESUS OLIVEIRA OAB - 052.934.411-40 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000899-68.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 300.000,00 ESPÉCIE: [Erro Médico]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ARTHUR FERNANDO NEVES OLIVEIRA 

Endereço: Rua E, Lote 25 - Quadra 02, Casa, COHAB 1, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 Nome: FERNANDA DE JESUS OLIVEIRA Endereço: 

Rua E, Lote 25 - Quadra 02 - Casa C, Casa, COHAB 1, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA 

Endereço: Avenida Fernando Correia da Costa, 940, Sede da Prefeitura, 

Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo legal, apresente 

impugnação a contestação. PEDRA PRETA, 9 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: 1000887-54.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCA NOVAIS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000887-54.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 23.952,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão, Restabelecimento]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: CIRCA NOVAIS 

DE SOUZA Endereço: Rua Adonias da Rocha, 82, Cidade Viva, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO para que no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos, requerendo o que de direito. 

PEDRA PRETA, 9 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 
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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-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001050-34.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. F. (EXEQUENTE)

A. J. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

RAMONA APARECIDA DOS SANTOS OAB - 506.417.861-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS OAB - MT23193/O 

(ADVOGADO(A))

WILLROBSON DA SILVA SANTOS OAB - MT24808/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. 1001050-34.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.181,02 ESPÉCIE: [Alimentos]->EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

(1112) POLO ATIVO: Nome: ANA SARA FAGUNDES Endereço: RUa 

Jequitibás, 14, Quadra 1 - Lote 14 - n 14, Jardim Natureza, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 Nome: ANA JULIA FAGUNDES Endereço: Rua 

Jequitibás, 14, Quadra 1 - Lote 14 - n 14, Jardim Natureza, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 Nome: RAMONA APARECIDA DOS SANTOS 

Endereço: RUa Jequitibás, 14, Quadra 1 - Lote 14 - n 14, Jardim Natureza, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: SEBASTIAO 

DEONIZIO FAGUNDES Endereço: AVENIDA DAS PERDIZES, 0, B. Tancredo 

Neves - ao lado Igreja Assembléia Deus, PARQUE RESIDENCIAL 

UNIVERSITÁRIO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-255 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo legal, 

manifeste acerca da peitção Id. 27201322, juntada aos autos 

mencionados. PEDRA PRETA, 9 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001009-67.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MACHADO CUSTODIO OAB - MT6435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (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. 1001009-67.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Casamento]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO 

ATIVO: Nome: APARECIDA FERNANDES PEREIRA Endereço: Rua Vicente 

Barbosa de Moraes, 327, Centro, PARANAÍBA - MS - CEP: 79500-000 

POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO Endereço: 

Rua Ponce de Arruda, 682, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para impugnar a 

contestação no prazo legal, nos autos smencionados. PEDRA PRETA, 9 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-38.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAN MATHEUS AMORIM LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000265-38.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:JORDAN 

MATHEUS AMORIM LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENIVAN 

BALEEIRO BONADIO POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra 

Preta Data: 22/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . 7 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: 1000266-23.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAYNE NAYARA DE SOUZA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000266-23.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:WESLAYNE 

NAYARA DE SOUZA TAVARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DENIVAN BALEEIRO BONADIO POLO PASSIVO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 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 audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 22/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 . 7 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: 1000267-08.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAYNE NAYARA DE SOUZA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000267-08.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:WESLAYNE 

NAYARA DE SOUZA TAVARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DENIVAN BALEEIRO BONADIO POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 22/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 . 7 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: 1000268-90.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000268-90.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:ELEANDRO 

PEREIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra 

Preta Data: 29/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . 9 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: 1000269-75.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000269-75.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:NELSON 

RODRIGUES DOS SANTOS 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: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 29/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 . 9 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: 1000271-45.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000271-45.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:VALTER DA 

SILVA NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENIVAN BALEEIRO 

BONADIO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra 

Preta Data: 29/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . 9 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: 1000267-08.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAYNE NAYARA DE SOUZA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000267-08.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 650,78 ESPÉCIE: [Multas e 

demais Sanções]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: WESLAYNE NAYARA DE SOUZA TAVARES 

Endereço: Rua Tiradentes, 466, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO, 1000, AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO 1000, 

RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-910 Senhor(a) 

Advogado(a): A presente 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: 
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Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 22/04/2020 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) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. PEDRA PRETA, 9 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-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

Comarca de Poconé

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-50.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE MARIA DE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000360-50.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:CLAUDINETE 

MARIA DE ARRUDA COSTA 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: 22/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 9 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: 1000371-79.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

URCI JOSE DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000371-79.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:URCI JOSE DA 

SILVA MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 22/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 9 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: 8010161-41.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUCIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE GONÇALVES DO PRADO GENARI OAB - MT16350-O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8010161-41.2015.8.11.0028. REQUERENTE: FABIO LUCIO GOMES DA 
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SILVA REQUERIDO: CLOVIS FRANCISCO DA SILVA DESPACHO VISTOS, 

Defiro o pedido de ID 26728094, o que faço para determinar a suspensão 

dos autos pelo prazo requerido de 60 (sessenta) dias. ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Decorrido o prazo, intime-se o 

autor para requerer o que entender de direito no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002263-57.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVILASIO MORRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002263-57.2019.8.11.0028. REQUERENTE: EVILASIO MORRE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório, na forma 

do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Do 

Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por EVILASIO MORRE em face de 

BANCO BRADESCO S/A. Sustenta a requerente que desconhece o valor 

apontado na cobrança, em razão de não possuir débito junto a requerida, 

pois migrou de conta corrente para outro banco, sem deixar débitos em 

aberto. Relata que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o 

lançamento do nome da requerente no cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos, no 

valor de R$ 3.124,42 (três mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e 

dois centavos), inscrito em 14/04/2017. Destaque-se ainda que em 

contestação a requerida não comprovou devidamente a origem do débito, 

pois apesar de alegar a existência do débito através de um suposto cartão 

de credito em nome da parte reclamante, deixou de acostar a sua 

utilização e/ou pagamento de compras realizadas. Constatada a ausência 

de prova cabal, para a elucidação da presente demanda, não há outra 

alternativa, se não declarar a inexistência do débito. Aliado a inversão do 

ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por 

eventuais danos causados ao requerente em razão da sua negligência. 

Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é 

de alta relevância e de graves consequências, de modo que a requerida 

deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com 

facilidade que foi indevido lançamento do nome do requerente no cadastro 

restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão, 

restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito R$ 

3.124,42 (três mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e dois 

centavos), inscrito em 14/04/2017; bem como DETERMINAR a exclusão da 

restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, 

em nome do requerente; b) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente 

à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devendo 

a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença 

nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MMª. Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002397-88.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DARIDA LARINE FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ OCTAVIO MORAES MARTINS OAB - GO43809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL MORAES DOS SANTOS (REU)

DIEGO MORELLO (REU)

DIEGO MORELLO - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

MURILO SOUZA GUIMARAES OAB - MT12681-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000335-41.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M M FRANCO OTICA (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENVINA VENANCIO CAVALCANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000335-41.2020.8.11.0059. LITISCONSORTE: M M FRANCO OTICA 

REQUERIDO: BENVINA VENANCIO CAVALCANTE Cumpra-se conforme 

deprecado. Após, devolva-se com os cumprimentos e as baixas 

necessárias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-36.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CONFRESA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000109-36.2020.8.11.0059. REQUERENTE: ADAO PEREIRA DE SA 

REQUERIDO: AGUAS DE CONFRESA S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 01 de abril de 2020, às 15h30 

(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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 516 de 574



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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-72.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARISLENE DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000223-72.2020.8.11.0059. REQUERENTE: CARISLENE DA SILVA 

MONTEIRO REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos, etc. CARISLENE DA SILVA MONTEIRO ajuizou ação de indenização 

por danos morais c/c tutela antecipada em face de UNIAO NORTE DO 

PARANA DE ENSINO LTDA, ambos qualificados nos autos. Explicitou, 

inicialmente, que já havia sido protocolada outra ação discutindo os 

mesmos fatos (processo de n. 1001043-62.2018.8.11.0059), o qual foi 

extinto ante a ausência da parte autora na audiência de conciliação. Aduz 

a parte autora que prestou vestibular na instituição ré, contudo não 

realizou matrícula na unidade de ensino, não assistindo sequer uma 

semana de aula. Enfatiza que mesmo diante de tal circunstância, a 

requerida lançou débitos em seu nome, lhe inscrevendo, por conseguinte, 

no rol dos maus pagadores, contudo, assevera que desconhece tal dívida, 

pois não estudou na faculdade ré. Assim, requereu liminarmente a 

suspensão da inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de multa diária. Determinada a emenda a inicial a fim de 

que a parte autora anexasse aos autos comprovante/consulta ao SPC 

e/ou ao SERASA que atestasse que seu nome está inscrito no rol dos 

maus pagadores, encartou-se ao fólio processual a petição de ID n. 

29360983, na qual a requerente aduz que a liminar consiste em a 

“Requerida não recolocar o nome da Requerente novamente 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, como fez no passado, 

conforme noticiado nos autos Nº PJEC 1001043-62.2018.8.11.0059 o que 

foi retirado por decisão liminar” . Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que 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 epígrafe, tenho que 

o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, especialmente os 

documentos que comprovam a solicitação de devolução da quantia paga 

diante do cancelamento da matrícula por falta de formação de turma. O 

perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em 

tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela 

inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará privada de 

realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. Ante o exposto, com 

amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando a requerida que não reinsira o nome da requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito, tão somente em relação aos débitos 

oriundos da parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias. Para o caso de 

não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho 

a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, designo audiência de 

conciliação para o dia 15 de abril de 2020, às 15h30 (horário oficial de 

Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-36.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CONFRESA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000109-36.2020.8.11.0059. REQUERENTE: ADAO PEREIRA DE SA 

REQUERIDO: AGUAS DE CONFRESA S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 01 de abril de 2020, às 15h30 

(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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-72.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARISLENE DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000223-72.2020.8.11.0059. REQUERENTE: CARISLENE DA SILVA 

MONTEIRO REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos, etc. CARISLENE DA SILVA MONTEIRO ajuizou ação de indenização 

por danos morais c/c tutela antecipada em face de UNIAO NORTE DO 

PARANA DE ENSINO LTDA, ambos qualificados nos autos. Explicitou, 

inicialmente, que já havia sido protocolada outra ação discutindo os 

mesmos fatos (processo de n. 1001043-62.2018.8.11.0059), o qual foi 

extinto ante a ausência da parte autora na audiência de conciliação. Aduz 

a parte autora que prestou vestibular na instituição ré, contudo não 

realizou matrícula na unidade de ensino, não assistindo sequer uma 

semana de aula. Enfatiza que mesmo diante de tal circunstância, a 

requerida lançou débitos em seu nome, lhe inscrevendo, por conseguinte, 

no rol dos maus pagadores, contudo, assevera que desconhece tal dívida, 

pois não estudou na faculdade ré. Assim, requereu liminarmente a 

suspensão da inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de multa diária. Determinada a emenda a inicial a fim de 

que a parte autora anexasse aos autos comprovante/consulta ao SPC 

e/ou ao SERASA que atestasse que seu nome está inscrito no rol dos 

maus pagadores, encartou-se ao fólio processual a petição de ID n. 

29360983, na qual a requerente aduz que a liminar consiste em a 

“Requerida não recolocar o nome da Requerente novamente 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, como fez no passado, 

conforme noticiado nos autos Nº PJEC 1001043-62.2018.8.11.0059 o que 

foi retirado por decisão liminar” . Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que 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 epígrafe, tenho que 
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o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, especialmente os 

documentos que comprovam a solicitação de devolução da quantia paga 

diante do cancelamento da matrícula por falta de formação de turma. O 

perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em 

tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela 

inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará privada de 

realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. Ante o exposto, com 

amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando a requerida que não reinsira o nome da requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito, tão somente em relação aos débitos 

oriundos da parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias. Para o caso de 

não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho 

a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, designo audiência de 

conciliação para o dia 15 de abril de 2020, às 15h30 (horário oficial de 

Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte 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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000260-02.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AGRALE SOCIEDADE ANONIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA RONCADOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE DE SOUSA E SILVA OAB - MT21104/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000260-02.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para intimar a 

parte autora, por meio de seu advogado para: 1) Providenciar o 

recolhimento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a 

expedição e cumprimento do mandado de intimação nos autos, devendo 

as guias serem emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no link : http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , 

expedindo-se a guia para o cumprimento do mandado na zona do 

endereço da parte executada; 2) Informar nos autos o endereço 

atualizado da parte executada. Porto Alegre do Norte, 9 de março de 2020. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

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

Processo Número: 1000201-14.2020.8.11.0059

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

KAROLINE SANTOS DE SOUZA OAB - 063.009.641-40 (REPRESENTANTE)

ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR OAB - MT26684/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. S. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000201-14.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, juntada aos autos no ID 29750228, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo informar o endereço atualizado do requerido para que seja 

possível a sua citação e intimação. Porto Alegre do Norte, 9 de março de 

2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002094-74.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BORGES PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

HERNANE ALVES DE CARVALHO (EXECUTADO)

RUBI MODAS CONFRESA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002094-74.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para: 1) Manifestar sobre as certidões do 

oficial de justiça, juntadas aos autos no ID 29743228 (diligência com 

resultado negativo em relação ao executado Rubi Modas Confresa Ltda) e 

no ID 29754356, no prazo de 15 (quinze) dias (diligência com resultado 

negativo em relação ao executado Borges Pereira dos Santos); 2) Reiterar 

a intimação de ID 28471101, a fim de comprovar nos autos o recolhimento 

da diligência do oficial de justiça para possibilitar a expedição e 

cumprimento do mandado de citação em relação ao executado Hernane 

Alves de Carvalho, com endereço em Barra do Garças/MT. Porto Alegre 

do Norte, 9 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

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

Processo Número: 1000253-10.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHEISON SENNA MIGLIOLI OAB - PR99285 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. A. (REU)

J. C. D. M. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000253-10.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, juntada aos autos no ID 29806290, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo informar nos autos o endereço atualizado dos requeridos para 

cumprimento da diligência citatória. Porto Alegre do Norte, 9 de março de 

2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000997-73.2018.8.11.0059

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:

ADAO FERREIRA DE MENEZES (EXECUTADO)

GISVANIA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

EDMAR PARREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000997-73.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, juntada aos autos no ID 29812559, 29891739 e 29892783, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 9 de março de 2020. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

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

Processo Número: 1002170-98.2019.8.11.0059
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Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. T. ". (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002170-98.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, juntada aos autos no ID 29897479, no prazo legal, observando a 

proximidade da audiência aprazada. Porto Alegre do Norte, 9 de março de 

2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002513-94.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002513-94.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: NATANAEL SANTOS BARBOSA REQUERIDO: MICAELLY 

CARVALHO SOUZA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

ajuizada por NATANAEL SANTOS BARBOSA, em face de MICAELLY 

CARVALHO DE SOUZA e NATHAN GABRIEL CARVALHO SANTOS 

BARBOSA, todos qualificados nos autos. Sustenta, em síntese, que é pai 

do menor Nathan Gabriel Carvalho Santos Barbosa e, desde que se 

separou de sua genitora, o infante permaneceu sob seus cuidados. 

Ressalta que deseja assumir as obrigações decorrentes da guarda, 

consistentes na prestação de assistência material, moral e educacional, 

tendo em vista que a requerida não possui condições financeiras e 

psicológicas para ser guardiã da criança. Assim, liminarmente pediu pela 

concessão da guarda provisória da criança. Recebida a inicial, foi 

determinada a realização de estudo psicossocial na residência do autor 

antes de deliberar acerca do pedido liminar. Realizado o estudo, a Equipe 

Multidisciplinar concluiu que, no momento, não há nada que desabone o 

autor no exercício da guarda do infante. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relatório. Fundamento. 1)Da guarda provisória. Pelas alegações e 

documentos apresentados percebe-se que o pai, ora autor, já exerce a 

guarda fática da criança NATHAN GABRIEL CARVALHO SANTOS 

BARBOSA. Além disso, o estudo psicossocial feito pela Equipe 

Multidisciplinar desta Comarca concluiu que o menor está inserido em um 

lar que lhe oferece segurança, harmonia, amor, carinho, respeito, 

educação e manutenção, de forma que sua integridade física, psicológica 

e social está preservada, sendo o ambiente propício ao seu 

desenvolvimento saudável, não havendo nada que desabone o autor no 

exercício da guarda do infante. Nesse sentido, o deferimento da guarda 

provisória ao genitor é medida que se impõe, considerando que a 

Jurisprudência tem pacificado o entendimento de que as questões 

relativas à guarda dos filhos devem ser apreciadas sob a ótica do 

interesse da criança, evitando-se alterações drásticas em sua rotina, vez 

que, no mais das vezes, a mudança súbita e provisória de guarda causa a 

insegurança, riscos e outros problemas psicológicos às crianças de difícil 

reparação, já que possuem laços de afetividade. Nesse sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. PEDIDO LIMINAR. 

Havendo boa verossimilhança de que a adolescente já está sob a guarda 

fática da irmã agravante, bem como do sofrimento psicológico, vivenciado 

na época em que a genitora/agravada exercia a guarda, cabível o 

deferimento da guarda provisória, já em sede liminar da ação de 

regulamentação de guarda. DERAM PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70063823173, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 23/04/2015). (TJ-RS - Processo: 

AI 70063823173 RS, Relator(a): José Pedro de Oliveira Eckert, Julgamento: 

23/04/2015, Órgão Julgador:Oitava Câmara Cível, Publicação: Diário da 

Justiça do dia 29/04/201) AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. PEDIDO 

DOS AVÓS PATERNOS. GUARDA PROVISÓRIA. CABIMENTO. 1. Em regra, 

as alterações de guarda são prejudiciais para a criança, devendo ser 

mantido o infante onde se encontra melhor cuidado, pois é o interesse da 

criança que deve ser protegido e privilegiado. 2. A alteração de guarda 

reclama a máxima cautela por ser fato em si mesmo traumático, somente 

se justificando quando provada situação de risco atual ou iminente, o que 

ocorre na espécie. 3. Como o menor reside na casa dos avós paternos, 

estando plenamente adaptado à situação familiar e tendo... (TJ-RS - AI: 

70047549043 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data 

de Julgamento: 23/02/2012, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 29/02/2012) Vale ressaltar que de acordo com os 

artigos 21 e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a guarda e 

sustento dos filhos menores competem, em primazia, à mãe e/ou ao pai, 

detentores do poder familiar, de forma igualitária, conforme os ditames do 

princípio constitucional da igualdade, estabelecido no art. 5º, caput, da 

Constituição Federal de 1988. Decido. Isso posto, ACOLHO O PEDIDO 

LIMINAR, devidamente exposto na peça exordial dos presentes autos, 

para isso: CONCEDO em favor do genitor NATANAEL SANTOS BARBOSA, 

ora autor, a GUARDA PROVISÓRIA do menor NATHAN GABRIEL 

CARVALHO SANTOS BARBOSA. Por oportuno, nos termos do art. 334, do 

NCPC, designo audiência de conciliação, a ser realizada no dia 30 de abril 

de 2020, às 14h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). CITE-SE 

a parte requerida para comparecer a Audiência de Conciliação/mediação 

na data designada. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu defensor, 

para que compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo CPC). DEVE-SE 

advertir a parte requerida que caso compareça ou não compareça na 

audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer 

contestação, por petição, terá como termo inicial a data dessa audiência 

de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja apresentada a 

contestação, será decretada a revelia e presumirão verdadeiros os fatos 

narrados na inicial (art. 344). INTIME-SE o Ministério Público para 

manifestar, conforme artigo 178, II, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 

06 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000348-40.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIDACIO GOMES BANDEIRA OAB - PA5230-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000348-40.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA REU: CONFRESA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc., Verifica-se que na Inicial não houve 

requerimento para a concessão de assistência judiciária gratuita, bem 

como não se juntou o comprovante de recolhimento das custas 

processuais. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para no PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, emendar a inicial, para requerer o benefício da justiça 

gratuita (instruindo, se assim quiser, o pleito) ou comprovar que realizou o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme dispõe o artigo 321, parágrafo único do CPC. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Alegre do Norte – MT, 09 de Março de 2020. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000300-81.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DIAS DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 9 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000224-57.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZ PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 9 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000162-17.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGANGELA TORRES OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOUREDO DA SILVA OAB - MT14326/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 9 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000481-53.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000481-53.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 

482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora para manifestar sobre o pagamento 

voluntário da complementação da condenação, referente aos honorários 

de sucumbência, juntados nos autos sob ID 29929570, no prazo de 15 

(quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 9 de março de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002257-54.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES MARTINS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 9 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001921-50.2019.8.11.0059

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:

MATHEUS MATOS ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001921-50.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando o requerimento de ID 29986174, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para providenciar o recolhimento da diligência do (a) oficial(a) 

de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e cumprimento do mandado de 

busca e apreensão e citação nos autos, devendo as guias serem emitidas 

junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para o cumprimento do mandado na zona do endereço indicado no 

referido requerimento. Porto Alegre do Norte, 9 de março de 2020. 

Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000355-32.2020.8.11.0059

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

MIRIAM PINHEIRO DA ROCHA OAB - 716.295.801-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000355-32.2020.8.11.0059. 

REPRESENTANTE: MIRIAM PINHEIRO DA ROCHA REU: CONFRESA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos 

relatos e provas pré-constituídas, percebe-se que os pressupostos que 

ensejam a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a 

matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). 

Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial. DEFIRO o pedido de assistência judiciária, formulado pela parte 

autora, por sua condição financeira atender ao art. 98 e 99, §3.º do CPC. 

Em tempo, deixo de designar audiência de conciliação de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil, ante o manifesto desinteresse da parte 

autora em conciliar. CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a parte autora para impugnação. Sendo tudo cumprido, tornem 

os autos conclusos para saneamento do feito. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 09 de Março 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000127-57.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MACHADO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA MARTINS DA SILVA OAB - MT23894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL ADJUNTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO 
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DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000127-57.2020.8.11.0059. 

IMPETRANTE: GUSTAVO MACHADO DE SOUZA IMPETRADO: 

COMANDANTE GERAL ADJUNTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

Impetrado por Gustavo Machado de Souza, em face de ato do 

Comandante-Geral Adjunto do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato 

Grosso, CEL BM Vanderlei Bonato Cante, todos qualificados nos autos. 

Narra a inicial, em síntese, que o impetrante, bombeiro militar lotado no 

município de Confresa/MT, desde meados de 2019 vem sofrendo de 

problemas de saúde, tendo se afastado por diversas vezes para 

tratamento dermatológico de microagulação de lesões pré-cancerosas no 

rosto e depressão; além disso, a esposa e genitora do impetrante também 

necessitam de tratamento médico. Em razão dos problemas de saúde foi 

readaptado de função para o desempenho de atividades administrativas, 

conforme laudo médico comprovado por perícia do Estado e decretada 

pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso Diário 

Oficial do Estado n. 27501 de 13/05/2019, pg. 82. O impetrante relata que 

requereu a sua transferência para a Companhia de Bombeiro Militar de 

Barra do Garças, por ser uma unidade apta a readaptá-lo para o serviço 

administrativo, já que Núcleo de Confresa desenvolve atividade 

exclusivamente operacional, bem como possuir estrutura 

médico-hospitalar e tratamento a ele e sua família. Contudo, apesar dos 

pareceres favoráveis à transferência exarados pelo Comandante do CR 

IV e pelo Comandante do Núcleo de Confresa, o Comandante Geral 

Adjunto, ao analisar o requerimento, decidiu que somente autorizava a 

transferência mediante permuta. Com isso, entende que a negativa de 

transferência por motivo de saúde violou o seu direito líquido e certo, 

pugnando pela concessão da medida liminar para determinar que a 

autoridade coatora, no prazo de 48 hors, proceda a sua lotação provisória 

na 1ª Companhia Independente de Bombeiro Militar da cidade de Barra do 

Garças/MT, sob pena de multa diária. É a síntese do Relatório. 

Fundamento. No caso em comento, Gustavo Machado de Souza impetrou 

o presente remédio constitucional contra ato do Comandante-Geral 

Adjunto do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, posto que 

teria violado o seu aventado direito líquido e certo à transferência por 

motivo de saúde transferência, ao negar o pedido. A Constituição Federal 

em seu artigo 5°, inciso LXIX, estabelece que "conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 

de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público”. Pois bem. Para concessão da medida 

liminar, necessária se faz a presença de seus pressupostos 

autorizadores, fumus boni iuris e periculum in mora. Analisando a situação 

fática e de direito do presente caso, tenho por mim que se mostram 

presentes, na espécie, os requisitos supramencionados para a 

concessão da medida liminar em seu favor. Vejamos. Os documentos que 

instruem a inicial revelam que foram concedidas sucessivas licenças ao 

ora impetrante para tratamento oncológico na cidade de Goiânia, por 

apresentar uma série de lesões pré-cancerosas relacionadas a exposição 

solar e ao fator genético (CID L57.0), bem como tratamento de episódio 

depressivo grave (F 32.2) e transtorno de adaptação (F 43.2). Em razão 

da natureza dessas doenças, ao final das licenças médicas, o impetrante 

foi readaptado de função para desempenhar atividades administrativas 

(doc. 5). Contudo, a cláusula primeira do Termo de Abertura n. 0176/2019 

da unidade de Confresa estabelece que o referido Núcleo desenvolve 

atividade operacional. Desse modo, em que pese a readaptação de 

função, o exercício de atividades administrativas pelo impetrante restou 

inviável, visto que o Núcleo de Confresa somente desenvolve atividade 

operacional. Ora, foi garantido ao impetrante o direito à readaptação de 

função, não sendo razoável e digno que seja mantido ocioso no Núcleo de 

Confresa pelo fato de não dispor de setor administrativo, devendo ser 

aproveitado em outra unidade do Corpo de Bombeiros que possua serviço 

na área administrativa. Outrossim, consoante atestado pelo médico 

oncologista Dr. Saulo Machado de Paiva, o ora impetrante precisa manter 

tratamento oncológico por toda a vida e não se expor ao sol. Do mesmo 

modo, o médico psiquiatra, Dr Airlton Cabral Fraga, reportou que o 

impetrante está em tratamento (CID F 32.2 e F 43.2) e não há previsão de 

alta. A esposa do impetrante, por sua vez, faz tratamento no município de 

Barra do Garças devido a cefaleia tensional migranea associado a 

transtorno ansioso-humor grave (CID 10 G44, F32.3 e F41.2) e quadro de 

ansiedade generalizada (CID F41.1), conforme atestado pelo médico 

neurologista Dr. Cloadoaldo Pirani e pelo psiquiatra Dr. Pablo Theodoro, 

bem como acompanhamento psicológico com a Dra. Jona de Oliveira. 

Desse modo, os documentos acostados aos autos demonstram que o 

impetrante e sua esposa necessitam de tratamento especializado, que não 

é oferecido na rede de saúde do município de Confresa. Com efeito, em 

sede de cognição sumária, a liminar ora em análise parece encontrar 

fundamento no artigo 16, alínea “h”, do Decreto nº 591/1980, que prevê a 

movimentação para atender os problemas de saúde do policial-militar ou de 

seus dependentes. Ademais, o pedido de remoção em questão tem lastro 

constitucional, pois denota-se a incidência do princípio da dignidade da 

pessoa humana, o direito a saúde e seu tratamento. Logo, se o impetrante 

necessariamente tem que fazer o tratamento médico no município de 

Goiânia, seja por conta da cobertura do seu plano de saúde, seja porque 

não há atendimento médico especializado no município de Confresa, deve 

ser a ele assegurado o direito à saúde e a seu tratamento, nos termos do 

artigo 196 da Constituição Federal. No entanto, embora o Comandante do 

CR IV TEN CEL BM Cavalcante e o Comandante do NBM de Confresa 

tenham exarado parecer favorável a transferência por motivo de saúde do 

ora impetrante para a 1ª CIBM de Barra do Garças (docs. 14 e 15), o 

Comandante-Geral Adjunto do Corpo de Bombeiros Militar, CEL BM 

Vanderlei Bonato Cante, somente autorizou a transferência mediante 

permuta (doc. 16). Veja que a autoridade coatora não enfrentou a questão 

relativa a ausência de serviço administrativo no Núcleo de Confresa para 

readaptação da função do servidor, nem a necessidade de tratamento de 

saúde do impetrante e de sua esposa. Limitou-se a condicionar a 

movimentação mediante permuta, o que implica na negativa do pedido de 

transferência por motivo de saúde, sem qualquer fundamento. Sendo 

assim, tendo em vista que o Núcleo do Corpo de Bombeiros de Confresa 

não dispõe de serviço na área administrativa, o que impede o exercício da 

função para o qual o impetrante foi readaptado. Considerando, ainda, que 

a transferência não acarretará prejuízo ao erário público, posto que as 

potencialidades do impetrante serão aproveitadas no serviço 

administrativo que vier a exercer na Companhia de Barra do Garças. 

Tendo em vista a necessidade do impetrante de se submeter a tratamento 

de saúde oncológico e para depressão na cidade de Goiânia e sua 

esposa no município de Barra o Garças, a negativa da remoção provisória 

viola seu direito líquido e certo. Decido Por todo o exposto, tendo em vista 

que o direito líquido e certo invocado pelo impetrante foi provado 

sumariamente, com fundamento no artigo 1º e seguintes da Lei 

12.016/2009, CONCEDO A LIMINAR VINDICADA, determinando à 

autoridade coatora que proceda a lotação provisória do impetrante na 1ª 

Companhia Independente de Bombeiro Militar do município de Barra do 

Garças/MT, no prazo de 30 (trinta) dias; Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de dez (10) dias, prestar as informações, conforme dispõe 

no artigo 7º, inciso I, da Lei 12.016/2009; DÊ CIÊNCIA ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada; Transcorrido o 

prazo legal, com ou sem as informações da autoridade coatora, 

certifique-se e baixem os autos ao ilustre membro do “Parquet”, para fins 

de manifestação, caso entenda necessária, também pelo prazo legal, na 

forma do art. 12 da Lei 12.016/2009. Após, tornem conclusos. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário.Às providencias. São Félix do 

Araguaia – MT, 09 de março de 2020. JANAÍNA CRSITINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000142-74.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM OAB - MT22312/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO OAB - MT12240-O 

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

CONCEICAO PASSOS FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar os Advogados da parte 

Autora, a fim de darem prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000142-74.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM OAB - MT22312/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO OAB - MT12240-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO PASSOS FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar os Advogados da parte 

Autora, a fim de darem prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000152-50.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. T. D. (REQUERENTE)

M. S. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

MARINILZA SURUBI TURIBIOS OAB - 027.721.661-39 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. (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 DE 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 . 

1000152-50.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 5.363,80 ESPÉCIE: 

[Alimentos, Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: MARINILZA 

SURUBI TURIBIOS Endereço: Rua Marechal Rondon, s/n, Perto da 

Secretaria de Obras, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

Nome: JULIA VICTORIA TURIBIOS DUARTE Endereço: Rua Marechal 

Rondon, s/n, Perto da Secretaria de Obras, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - 

MT - CEP: 78240-000 Nome: MARINILZA SURUBI TURIBIOS Endereço: Rua 

Marechal Rondon, s/n, Perto da Secretaria de Obras, Centro, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: Aldemir Duarte 

Endereço: Rua João Ferreira, s/n, Aeroporto, PORTO ESPERIDIÃO - MT - 

CEP: 78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO, 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: 27/04/2020 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PORTO ESPERIDIÃO, 9 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: 1000252-05.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO FRANCO CARVALHO (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 

INTIMAÇÃO DE 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 . 

1000252-05.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 127.060,05 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA 

SOBRINHO, 1025, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FLAVIO FRANCO CARVALHO Endereço: Av. Beira Rio, 

881, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO 

CONSTITUÍDO, 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: 27/04/2020 Hora: 

13:15 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, 9 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. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000670-74.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MORAES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (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 

INTIMAÇÃO DE 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 . 

1000670-74.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: 

[Índice da URV Lei 8.880/1994]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: JORGE LUIZ MORAES PEREIRA Endereço: Rua Tremendão, 

Qd. 16, 11, Co. Hab. Eudemira, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO Endereço: Rua 

Arnaldo Jorge da Cunha, 444, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO, 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: 14:15 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, 9 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: 1000022-94.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA DO SANTOS BAZILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, através de seus 

Procuradores, para manifestarem quando ao Laudo Médico Pericial de Id. 

29070812, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000180-52.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, através de seus 

Procuradores, para manifestarem quando ao Laudo Médico Pericial de Id. 

30038415, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000110-35.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR as partes, através de seus 

Procuradores, para manifestarem quando ao Laudo Médico Pericial de Id. 

30038939, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000361-53.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

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 . 

1000361-53.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 20.440,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DE IMAGEM]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: LUCINDA 

CEBALHO Endereço: Rua Antônio Cardoso de Oliveira, 01, centro, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: SABEMI 

SEGURADORA S.A Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, - ATÉ 998/999, 

CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90010-190 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 07/10/2019 Hora: 

15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 
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2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 30 de agosto de 

2019. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

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

Processo Número: 1000209-68.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

REGIANE FLORES RAMOS OAB - 035.414.481-21 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. T. (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

sua Advogada constituída, para manifestar quanto à Certidão do Oficial de 

Justiça em id. 29983688, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

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

Processo Número: 1000072-86.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. A. L. (REU)

Outros Interessados:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O 

(ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (CUSTOS LEGIS)

EDNA LEANDRO OAB - 027.145.811-96 (REPRESENTANTE)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para impugnar, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-89.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

KESSY JHONES DA CONCEICAO DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000324-89.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:KESSY JHONES 

DA CONCEICAO DANTAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON 

FRANK GONCALVES 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: Audiência de 

Conciliação Data: 27/04/2020 Hora: 12:45 , no endereço: AVENIDA 

JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 . 8 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: 1000325-74.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ALVELINA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000325-74.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:ALVELINA 

MARIA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI MARIANE 

CASTELLI 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: Audiência de Conciliação 

Data: 27/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 . 9 

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: 1000326-59.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ALVELINA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000326-59.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:ALVELINA 

MARIA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI MARIANE 

CASTELLI 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: Audiência de Conciliação 

Data: 27/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 . 9 

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: 1000327-44.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERRAZ NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000327-44.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:FERNANDA 

FERRAZ NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI MARIANE 

CASTELLI 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: Audiência de Conciliação 
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Data: 27/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 . 9 

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: 1000328-29.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ALVELINA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000328-29.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:ALVELINA 

MARIA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI MARIANE 

CASTELLI 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: Audiência de Conciliação 

Data: 27/04/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 . 9 

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: 1000329-14.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000329-14.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:GISELI FATIMA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI MARIANE 

CASTELLI 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: Audiência de Conciliação 

Data: 27/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 . 9 

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: 1000330-96.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IZENILDA DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000330-96.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:IZENILDA DA 

SILVA TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI MARIANE 

CASTELLI 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: Audiência de Conciliação 

Data: 27/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 . 9 

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: 1000331-81.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CIRILIA TOMICHA ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000331-81.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:MARIA CIRILIA 

TOMICHA ORTEGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI MARIANE 

CASTELLI 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: Audiência de Conciliação 

Data: 27/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 . 9 

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: 1000332-66.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DE CASTRO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000332-66.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:MARIA REGINA 

DE CASTRO MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI MARIANE 

CASTELLI 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: Audiência de Conciliação 

Data: 27/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 . 9 

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: 1000333-51.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DA SILVA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000333-51.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:ROSA DA SILVA 

CEBALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI MARIANE CASTELLI 

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: Audiência de Conciliação Data: 27/04/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 . 9 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: 1000334-36.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

WEIMAR QUIRINO JORGE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000334-36.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:WEIMAR QUIRINO 

JORGE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOELI MARIANE 

CASTELLI 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: Audiência de Conciliação 

Data: 27/04/2020 Hora: 14:45 , no endereço: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 . 9 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Querência

Vara Única
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000057-74.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOANINHA RIPPEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA COSTA DE OLIVEIRA OAB - MT18587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos. O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não 

se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Além disso, pouco 

importa a mera afirmação da parte na inicial de que não está em condições 

de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, 

posto que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 

demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros, sob pena de desvirtuamento do instituto e do 

propósito da lei. Cumpre ressaltar que quando se concede o benefício da 

gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato 

gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a 

gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem 

maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os 

benefícios. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos 

suficientes para afastar a presunção, em especial a natureza e objeto da 

ação, bem como a contra-tação de advogado particular. Ora, somente em 

casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando 

a mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do 

trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) 

cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

extinção, sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000065-51.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

W. T. D. C. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. B. (EXECUTADO)

 

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 informe nos autos o endereço completo da 

parte Executada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000136-53.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. M. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO FLAVIO DE MACEDO SOARES OAB - MG92280 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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 13 de abril de 2020 às 15:00 (MT).

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000076-80.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LISBOA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

Vistos. O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não 

se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Além disso, pouco 

importa a mera afirmação da parte na inicial de que não está em condições 

de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, 

posto que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 

demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros, sob pena de desvirtuamento do instituto e do 

propósito da lei. Cumpre ressaltar que quando se concede o benefício da 

gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato 

gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a 

gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem 

maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os 

benefícios. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos 

suficientes para afastar a presunção, em especial a natureza e objeto da 

ação, bem como a contra-tação de advogado particular. Ora, somente em 

casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando 

a mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do 

trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) 

cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

extinção, sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000841-85.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil. Considerando-se que constam dos autos elementos a 

justificar a alegação de insuficiência de recursos, em consonância com o 

artigo 98 do Código de Processo Civil, CONCEDO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte demandante. Anote-se. A eventual 

concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei nº 

12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 
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redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética). Assim, 

considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro público, bem 

como a concreta possibilidade de irreversibilidade da decisão, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. Em face do Convênio firmado entre o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso/AGU, cite-se a autarquia requerida, mediante remessa dos 

autos via postal, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

legal, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção 

os art. 285 e art. 319, ambos do Código de Processo Civil. Em atenção ao 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência 

de conciliação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão. Após, 

tornem conclusos. Às providências..

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

Processo Número: 1000463-32.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA SILVA GOMES OAB - MT22500/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

C. E. Z. (AUTOR(A))

 

Vistos. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes, por não haver prejuízo, 

observada a cláusula rebus sic stantibus. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

Código de Processo Civil. Cada parte arcará com os honorários 

advocatícios de seus patronos. Custas pro rata, observando-se a 

gratuidade de justiça eventualmente deferida. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000675-53.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

TAKAHASHI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS TAKAHASHI OAB - PR34202 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PRIMO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária da distribuição desta 

missiva, bem como o recolhimento do valor da diligência mediante emissão 

de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > 

serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o 

cumprimento do Mandado de Citação. Informo ainda aos advogados, que a 

escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais 

problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido 

pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000684-15.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO MARTINS BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

Vistos. Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil. Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 

e artigo 98, do Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da 

gratuidade da justiça. Anote-se. A eventual concessão de liminar (art. 300 

no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei nº 12.106/2009) ou de antecipação de 

tutela (art. 294 do CPC/2015) que redunde na concessão, manutenção ou 

elevação de benefício previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional 

(de servidor civil ou militar) exige, além do apoio em possível norma 

expressa, um contexto fático-jurídico que evidencie - em cognição 

sumária/cabal - a conjunção de juridicidade (jurisprudência qualificada de 

apoio) com o risco da demora, tal não sendo possível, pois, se exige 

interpretação criativa de regra expressa e/ou criação de norma ou a 

desconsideração das conclusões da possível fase administrativa, que se 

aliam à necessidade de intrincada cognição exauriente (profunda 

instrução e dialética). Assim, considerando-se a NECESSIDADE DE 

PRESERVAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO, bem como a CONCRETA 

POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido 

liminar requerido. Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato 

Grosso/AGU, cite-se a autarquia requerida, mediante remessa dos autos 

via postal, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 

285 e art. 319, ambos do Código de Processo Civil. Em atenção ao Ofício 

Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão. Após, 

tornem conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000074-13.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SAUL CAETANO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANE ARAUJO CAVALCANTE (REQUERIDO)

JOSE HUMBERTO NAVI FERREIRA (REQUERIDO)

J. A. F. (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 23 de março de 2020 às 18h (MT).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000713-65.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO REIS VASCONCELOS (REQUERENTE)

SYNCODE SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO OAB - GO30825 

(ADVOGADO(A))

SCHEILLA DE ALMEIDA MORTOZA OAB - GO11361 (ADVOGADO(A))

ROSA PEREIRA DE SOUZA OAB - GO28050 (ADVOGADO(A))

DIOGENES MORTOZA DA CUNHA OAB - GO2395 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE GOIAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária da distribuição desta 

missiva, bem como o recolhimento do valor da diligência mediante emissão 

de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > 

serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o 

cumprimento do Mandado de Citação. Informo ainda aos advogados, que a 

escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais 

problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido 

pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 
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processual.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000730-04.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERENTE)

JOSE EDUARDO PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO CAMPOS COELHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

penhora, avaliação e remoção (dois atos a serem cumpridos pela Oficial 

de Justiça). Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem 

acesso ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao 

sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de 

Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 

065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000729-19.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA & BELLOTTO ADVOGADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FARIAS BELLOTTO OAB - SC12776 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOBERTO DE LIZ CAMARGO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária da distribuição desta 

missiva, bem como o recolhimento do valor da diligência mediante emissão 

de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > 

serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o 

cumprimento do Mandado de Intimação. Informo ainda aos advogados, que 

a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo 

eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser 

resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da 

Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se 

trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000736-11.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIDIS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MACHADO FONTANA DE BARROS OAB - 

051.442.176-21 (PROCURADOR)

KARINA ALMEIDA COSTA OAB - 106.363.296-07 (PROCURADOR)

GERMANA DESTRO SANGLARD OAB - 052.206.496-55 (PROCURADOR)

THAIS VASCONCELOS PIMENTEL OAB - 060.737.076-90 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI CIARAMELLO FERNANDES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Intimação. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000742-18.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE GIRUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIANE DE ALMEIDA MUCHA OAB - 017.142.580-41 (PROCURADOR)

ALISSON PRESTES ROQUE OAB - 013.753.370-50 (PROCURADOR)

THIAGO DE OLIVEIRA ALVES OAB - 650.659.640-68 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILAR MACHADO DO AMARAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Citação, penhora e avaliação (03 atos a serem cumpridos pela Oficial de 

Justiça). Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000731-86.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLADIMIR GAUZE (REQUERIDO)

MANOEL EMIDIO DA SILVA (REQUERIDO)

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(REQUERIDO)

EROTILDES T.G GAUZE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária da distribuição desta 

missiva, bem como o recolhimento do valor da diligência mediante emissão 

de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > 

serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o 

cumprimento do Mandado de Citação (observar partes com endereços 

distintos), uma vez que não consta nos autos informação sobre 

concessão de assistência judiciária gratuita. Informo ainda aos 

advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, 

devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do 

Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através 

da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não 

se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000774-23.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EUGENIO PRATI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Citação. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000751-77.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA HIKARI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO BORTOLUZZI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

avaliação e intimação (02 atos a serem cumpridos pela Oficial de Justiça). 

Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao 

sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000769-98.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYZZA ELIZEU DOS SANTOS CARVALHO (REQUERIDO)

 

Vistos. O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não 

se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Além disso, pouco 

importa a mera afirmação da parte (servidor público aposentado) na inicial 

de que não está em condições de arcar com as custas processuais sem 

prejuízo próprio e de sua família, posto que os benefícios da assistência 

judiciária não devem ser concedidos de forma generalizada, é preciso que 

a parte requerente demonstre ser efetivamente desprovida de recursos 

econômico-financeiros, sob pena de desvirtuamento do instituto e do 

propósito da lei. Cumpre ressaltar que quando se concede o benefício da 

gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato 

gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a 

gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem 

maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os 

benefícios. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos 

suficientes para afastar a presunção, em especial a natureza e objeto da 

ação, bem como a contra-tação de advogado particular. Ora, somente em 

casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando 

a mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do 

trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) 

cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

extinção, sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000770-83.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária da distribuição destes 

autos, bem como o recolhimento do valor da diligência mediante emissão 

de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > 

serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para o 

cumprimento do Mandado de Busca e apreensão e Citação (02 atos a 

serem cumpridos pela Oficial de Justiça). Informo ainda aos advogados, 

que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo 

eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser 

resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da 

Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se 

trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000268-47.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA (REU)

Outros Interessados:

Réus ausentes, desconhecidos e interessados (REU)

PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS 

DA COMARCA DE QUERENCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Zenaide Pereira da Silva (CONFINANTES)

Valmir Dell'osbel (CONFINANTES)

Alisson Augusto Kraemer (CONFINANTES)

Ana Lucia Bernardes Silveira (CONFINANTES)

 

Vistos. Trata-se de ofício contendo informações prestadas pelo Oficial 

Registrador do CRI desta Comarca de Querência/MT (ID. 23041211) em 

que aponta as seguintes irregularidades: a) contradição quanto à correta 

especialização do imóvel; b) a parte requerida não corresponde ao(s) 

proprietário(s) atual(is) do imóvel usucapiendo; c) informação de que o 

autor não pretende adquirir sozinho o imóvel usucapiendo (consta 

informação de que convive em união estável). Considerando-se a 

existência de vícios intransponíveis, devidamente apontados pelo CRI 

local, determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, de modo a corrigir as irregularidades apontadas (polo 

ativo e passivo da demanda e correta especialização do imóvel 

usucapiendo), sob pena de extinção por ausência de pressupostos 

processuais. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000804-58.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO FRANCIOLI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

Vistos. Inicialmente, retifique-se o polo passivo do feito, uma vez que foi 
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equivocadamente indicado "BANCO FINASA BMC S.A.", todavia, na 

petição inicial o autor dirige sua pretensão contra o BANCO BRADESCO. 

Pois bem. O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não 

se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Além disso, pouco 

importa a mera afirmação da parte na inicial de que não está em condições 

de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, 

posto que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, é preciso que a parte requerente 

demons t re  se r  e fe t i vamente  desprov ida  de  recu rsos 

econômico-financeiros, sob pena de desvirtuamento do instituto e do 

propósito da lei. Cumpre ressaltar que quando se concede o benefício da 

gratuidade de justiça, alguém paga a conta. Serviços judiciários, fato 

gerador da obrigação de recolher custas, não são graciosos. Por isso, a 

gratuidade não pode ser concedida de maneira indiscriminada, sem 

maiores cuidados. Há de se ter responsabilidade ao pedir e ao deferir os 

benefícios. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera 

presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 

que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos 

suficientes para afastar a presunção, em especial a natureza e objeto da 

ação, bem como a contra-tação de advogado particular. Ora, somente em 

casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando 

a mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do 

trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) 

cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas e despesas processuais, sob pena de 

extinção, sem nova intimação. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000815-87.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI APIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil. Considerando-se que constam dos autos elementos a 

justificar a alegação de insuficiência de recursos, em consonância com o 

artigo 98 do Código de Processo Civil, CONCEDO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte demandante. Anote-se. A eventual 

concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei nº 

12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética). Assim, 

considerando-se a NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DINHEIRO 

PÚBLICO, bem como a CONCRETA POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE 

DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido liminar requerido. Em face do Convênio 

firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se a autarquia 

requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 319, 

ambos do Código de Processo Civil. Em atenção ao Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão. Após, 

tornem conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000816-72.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI OAB - DF10671 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Citação. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000829-71.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE REFEICOES SAPEZAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Nos termos do artigo 388 e seguintes da CNGC, a distribuição da 

carta precatória fica condicionada ao recolhimento das custas judiciais 

(Tabela B, item 6, da Lei 7.603/2001) que deverá ser providenciada pelo 

interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 

missiva no Juízo Deprecado, independentemente de intimação. Ademais, 

no caso de expedição de carta precatória entre comarcas do Estado de 

Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br). Ainda, as cartas 

precatórias, enviadas via malote digital, deverão estar devidamente 

assinadas pelos magistrados, bem como instruídas com o comprovante de 

pagamento das guias ou comunicação de justiça gratuita. Faltando algum 

destes requisitos, o Juízo Deprecado procederá a imediata devolução da 

missiva para saneamento das irregularidades (art. 389, §§ 1º e 2º, da 

CNGC). Deste modo, considerando-se o apontamento negativo no sistema 

PJe e a ausência de comprovante da guia de recolhimento juntado na 

missiva, faculto à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, a comprovação 

do recolhimento das custas e taxas judiciais devidas, sob pena de 

devolução ao Juízo deprecante. Int.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000822-79.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI OAB - DF10671 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTEFATOS DE CIMENTO OURO VERDE LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 
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recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Citação. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-72.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA MIKOCZAK DONIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILVONEI DA SILVA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000180-72.2020.8.11.0080 POLO ATIVO:CAMILA 

MIKOCZAK DONIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO DA 

CUNHA MARINHO POLO PASSIVO: DILVONEI DA SILVA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 24/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 

6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . 9 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000766-49.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FONTES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõea CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) PATRONO(A) DA PARTE REQUERENTE do inteiro teor da decisão 

anexa, para querendo no prazo de 15(quinze) dias se manifestar. 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 9 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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-63.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SOUZA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA TAILINE PELIZAN OAB - MT24609/O (ADVOGADO(A))

ROBERIO BRAGA VILELA OAB - MT21731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR AS PARTES da redesignação da 

data de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 15/04/2020, às 15:30h 

(MT).

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000716-07.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MARTIGNONI OAB - RS65244 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER MOURA BATISTA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora, com o intuito de que, no prazo de 10 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o 

cumprimento do mandado expedido nos autos em epígrafe. 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 de pagamento. Rio 

Branco/MT, 09/03/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-87.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ARLITO JOAQUIM DA SILVA (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)

 

PROCESSO n. 1000010-87.2020.8.11.0052 POLO ATIVO: ARLITO 

JOAQUIM DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAGNER 

PERUCHI DE MATOS, BRUNO RICCI GARCIA POLO PASSIVO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, do Polo Ativo acima qualificado, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO: Tipo: Instrução e Julgamento 

Sala: Instrução e Julgamento Data: 30/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: 

Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 9 de março 

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

pelas normas da CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-25.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA LUIZ SEGANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000385-25.2019.8.11.0052. REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA LUIZ 

SEGANTINI REQUERIDO: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Aqui se tem ação de indenização por danos morais 

ajuizado por Adriana Aparecida Luiz Segantini em desfavor de Unimed 

Vale do Jauru. A parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita. O 

artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece 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.”. Ademais, o artigo 99, 

§3º, do aludido códex, institui que presumir-se-á verdadeira a alegação de 

pobreza, na acepção jurídica da palavra, realizada por pessoa 

exclusivamente natural. Porém, há de se dizer que o magistrado, ao 

analisar o pedido, não está vinculado este requisito. 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, consta que o autor ostenta a qualidade de servidor público. Desta 

forma, pode-se afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, neste caso ora analisado, com a simples declaração 

afirmada pelo autor, de que não possui 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). Desse modo, para que se possa aferir a 

necessidade de concessão da gratuidade judiciária, a parte autora poderá 

apresentar: a) o inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de 

Renda sua e do seu cônjuge; b) certidões dos cartórios de registro de 

imóveis que demonstrem a existência ou não de bens em nome do 

requerente e do seu cônjuge. c) certidão do órgão de trânsito que 

demonstre a existência ou não de veículos em nome do requerente e do 

seu cônjuge; Registro que a exigência dos elementos em relação ao 

cônjuge se deve ao fato de que o conceito de economia doméstica está 

envolvido no conceito de hipossuficiência. Ademais, em razão de os 

efeitos do indeferimento da gratuidade serem relevantes apenas no caso 

de algum recurso, o processo seguirá. Verifica-se que a preliminar 

alegada pelo requerido de falta de ilegitimidade passiva se confunde com o 

mérito da questão arguida em suas contestações, sendo que no momento 

da prolação da sentença, esta será analisada conjuntamente com o mérito. 

Tendo em vista que a presente demanda versa sobre relação de 

consumo, impositiva se faz a condução do feito em consonância com as 

regras consumeristas. Nesses termos, inverto o ônus da prova para o 

desfecho do caso, aplicando-se o artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois a relação retratada nos autos não é daquelas 

em que se aplicam os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

onde a inversão do ônus da prova é "ope legis". Justifica-se a inversão, 

eis que consta a patente hipossuficiência técnica da parte, pois sua 

alegação funda-se no retardo da prestação adequada de serviços e, por 

tratar-se de fato negativo, pode a ré demonstrar que os serviços 

solicitados foram prestados adequadamente e em tempo hábil. Já para a 

parte autora, demonstrar fato negativo é impossível, pois equivaleria a 

provar o "nada" e o "nada", fenomenicamente, não existe. Ressalte-se que 

tal inversão não exime que a parte autora faça prova em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance, cabendo à parte 

adversa provar apenas aqueles fatos em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos termos do 

que dispõe o artigo 373, § 1º do CPC. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte indique as provas pretendidas para deslinde do feito. Em 

caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser 

esclarecidos quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida. Em tempo, guisa frisar que eventual 

decurso de prazo sem manifestação, implicará na concordância tácita das 

partes com o julgamento antecipado da lide. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-72.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNO CESAR DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALTEC TELEINFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNIS NARDELLI OAB - PR86220 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000216-72.2018.8.11.0052. REQUERENTE: WAGNO CESAR DA SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: LOCALTEC TELEINFORMATICA LTDA - ME Aqui se 

tem ação de cumprimento de obrigação cumulada com compensação por 

danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por Wagno 

Cesar da Silva Araújo em face de Localtec Teleinformática LTDA. Decisão 

deferindo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência em 15/10/2018, 

a ser cumprida no prazo de 5 dias, sob risco de incidência de multa diária 

no valor de R$ 100,00. (Id. 15854409). Termo dia audiência de conciliação 

informando o não compareceu da parte requerida ao ato, bem como o não 

cumprimento da liminar deferida. (Termo lavrado em 12/12/2018, Id. 

17031561) A parte requerida aduziu que não compareceu à audiência de 

conciliação pois estava em consulta médica, juntando aos autos atestado 

médico datado de 12/12/2018, mesma data para qual o ato foi designado. 

Por fim, pugnou pela designação de nova data para audiência de 

conciliação. (Id. 171338873 e Id. 17139326). A parte requerente se 

manifestou nos autos pela rejeição da justificativa da requerida pelo não 

comparecimento à audiência de conciliação. É o relatório. Fundamento e 

decido. De proêmio, não acolho a justificativa do requerido pelo não 

comparecimento à audiência de conciliação. Compulsando os autos, 

verifica-se que a audiência de conciliação fora designada para o dia 

12/12/2018, às 08h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso. A parte 

requerida alegou que não compareceu ao ato pois estava em consulta 

médica na mesma data, justificando que “sofreu forte dores abdominais e 

diarreia logo pela manhã e teve quer ir ás pressas ao médico”. (Id. 

17139060) Por outro lado, verifica-se que a parte requerida reside na 

cidade de Curitiba-PR e o atestado médico apresentado na justificativa 

fora emitido por profissional do Estado de Santa Catarina. Logo, 

constata-se que, tendo o requerido ido à consulta médica ainda pela 

manhã na data e horário designados para a audiência de conciliação, e 

estando ele em outro Estado-membro brasileiro, seria humanamente 

impossível o seu comparecimento ao ato nas dependências do Fórum da 

Comarca de Rio Branco-MT. Dito isso, indefiro o pedido de designação de 

nova audiência de conciliação, tendo em vista que o autor, embora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 532 de 574



regularmente intimado, deixou de comparecer pessoalmente ou ter 

nomeado preposto para o ato, demonstrando o seu desinteresse em 

composição amigável do feito. Certifique-se a Secretaria Judicial o 

decurso de prazo para apresentação da contestação, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grasso). Fixo o prazo comum de 15 dias para as partes especificarem as 

provas que ainda prendam produzir, justificando sua pertinência, sob risco 

de indeferimento. Se pretender-se prova técnica, poderão indicar 

assistente técnico e formular quesitos, sob o risco de preclusão. Se a 

pretensão for de prova testemunhal, deverão observar os artigo 455 e 

seguintes do CPC, sob o risco de preclusão. Em tempo, guisa frisar que 

eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará na concordância 

tácita das partes com o julgamento antecipado da lide. No mesmo prazo, 

deverá a parte requerida prestar informações quanto ao cumprimento da 

tutela deferida nestes autos, sob risco de majoração da multa diária 

imposta. Cumpra-se, expedindo o necessário. Oportunamente, tornem-me 

os autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-70.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERONE MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/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 RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

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

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000242-70.2018.8.11.0052 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: ALBERONE MOURA DA 

SILVA Endereço: Rua Espírito Santo, 161, centro, SALTO DO CÉU - MT - 

CEP: 78270-000 POLO PASSIVO: ABRIL COMUNICACOES S.A. Endereço: 

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 7221, andar 22, Setor A, JARDIM 

UNIVERSIDADE PINHEIROS, SÃO PAULO - SP - CEP: 05477-000 Senhor(a): 

REQUERIDO: ABRIL COMUNICACOES S.A. A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O 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, 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: Anexo VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ 5.490,27 (cinco mil quatrocentos e noventa reais e vinte 

e sete centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da 

juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 9 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: 1000294-66.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR ZANOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

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

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000294-66.2018.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 12.574,38 ESPÉCIE: [Descontos Indevidos, Indenização por 

Dano Moral, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: DELMAR ZANOL, Endereço: RUA 

GOIÁS, 123, CASA, OPERÁRIOS, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO, Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., 123, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - 

CEP: 06029-900 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O 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, 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: Anexo VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ 4.824,65 (quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e 

sessenta e cinco centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 9 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, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000767-18.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA 84702125168 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000767-18.2019.8.11.0052 POLO ATIVO: PAULO SERGIO 

DA SILVA 84702125168 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABELA 

CAROLINE FERREIRA MACHADO POLO PASSIVO: TIRES DISTRIBUIDORA 

DE PNEUS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, do polo 

Ativo acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

22/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 Rio Branco/MT, 9 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: 1000176-90.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON PAULO AMORIM MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOX CAPOTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000176-90.2018.8.11.0052 Valor da causa: R$ 22.858,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

WALLISON PAULO AMORIM MOURA, Endereço: Avenida dos Imigrantes, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: FOX 

CAPOTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME, Endereço: AVENIDA 

ITABERAÍ, VILA JARDIM SÃO JUDAS TADEU, GOIÂNIA - GO - CEP: 

74685-350 Senhor(a): WALLISON PAULO AMORIM MOURA 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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/04/2019 Hora: 08:00, Ressalto que terá tolerância de 10 (dez) minutos 

para início da audiência. 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. RIO BRANCO, 13 de março de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000287-74.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/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 RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 INTIMAÇÃO 

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

ANDRE DA SILVA PROCESSO n. 1000287-74.2018.8.11.0052 Valor da 

causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: DURVAL FERREIRA DE JESUS, Endereço: RUA 

CEARÁ, S/N, VILA MARIA, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., Endereço: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O 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, 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: Anexa VALOR DO DÉBITO: Valor R$ 1.180,07 (hum mil cento 

e oitenta reais e sete centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 9 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 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-02.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA DE OLIVEIRA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000781-02.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:MARGARIDA DE 

OLIVEIRA CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: LIBERTY SEGUROS 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: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 9 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: 1000322-34.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBERLANDES JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000322-34.2018.8.11.0052 POLO ATIVO:EDUARDO 

PIMENTA DE FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

PIMENTA DE FARIAS POLO PASSIVO: UBERLANDES JOSE DA SILVA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 9 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: 1000029-93.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAL ROMAO DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000029-93.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:MARCELO V. 

VITORAZZI - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXSUELBER 

FERRARI POLO PASSIVO: JOSIVAL ROMAO DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 9 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: 1000319-79.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DIENIFFER LORRAYNE SARDINHA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRONOS TELEFONIA CELULAR LTDA - ME (REQUERIDO)

CLAUDIO ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000319-79.2018.8.11.0052 POLO ATIVO:DIENIFFER 

LORRAYNE SARDINHA DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CHARLES DE PAULA ALMEIDA POLO PASSIVO: KRONOS TELEFONIA 

CELULAR 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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 12:30 , no endereço: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 9 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000365-60.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADA MOREIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA DUTRA OAB - MT11233/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000365-60.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): ADA MOREIRA FERREIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Analisando os autos, verifico que os 

documentos apresentados não comprovam a negativa do requerimento 

administrativo pela autarquia demandada. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

requerente para que comprove a negativa do requerimento administrativo 

ou se for o caso, a concessão/prorrogação do benefício, no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo sem que 

tenham sido tomadas as providências necessárias pela parte interessada, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000265-08.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IRENE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

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 DESPACHO Processo: 1000265-08.2020.8.11.0032. 

AUTOR: BENEDITA IRENE DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Analisando os autos, 

verifico que a parte autora juntou mera comprovação de agendamento, 

documento que não comprova a negativa do requerimento administrativo 

pela autarquia demandada. Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente 

para que comprove a negativa do requerimento administrativo ou se for o 

caso, a concessão/prorrogação do benefício, no prazo de 10 (dez) dias 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo sem que tenham 
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sido tomadas as providências necessárias pela parte interessada, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001053-56.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

OCTHAVIO AUGUSTTO POLATO E PALMEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CORADAZZI (REU)

JOAO MILTON CORADAZZI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1001053-56.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): OCTHAVIO AUGUSTTO POLATO E PALMEIRA REU: MILTON 

CORADAZZI, JOAO MILTON CORADAZZI Vistos em substituição legal 

Inicialmente alerto a parte autora para que atente-se às normas de 

distribuição dos feitos físicos e eletrônicos, notadamente ao teor do caput 

e §2º do artigo 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que dispõe que as 

ações por dependência em processos anteriores a implantação do PJe 

deverão tramitar na forma física. Contudo, em homenagem aos princípios 

da instrumentalidade das formas e economia processual DETERMINO a 

materialização destes autos para seu regular trâmite na forma física. 

Após, determino o apensamento aos autos Código 85573. RECEBO OS 

EMBARGOS para discussão, sem efeito suspensivo, eis que ausentes os 

requisitos necessários para sua concessão, notadamente ausência de 

penhora, depósito ou caução suficientes (§1º, art. 919, última parte, CPC). 

CITE-SE o embargado para, querendo, impugnar os embargos, no prazo de 

15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, conclusos 

para deliberação. 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000345-69.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LERIANO DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000345-69.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): JOSE LERIANO DE BRITO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL 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. 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 Rosário Oeste - 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000263-38.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

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: 1000263-38.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): APARECIDO LOURENCO 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 de urgência, a parte autora requer a 

concessão imediata do benefício de auxílio-doença, uma vez que alega 

estar acometido de doença que impede de exercer suas atividades 

laborativas. 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 parte autora ou, de outro modo, pode-se dizer que sem a 

realização de prova pericial 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, a concessão do benefício 

auxílio-doença. A prova material acostada nos autos não é suficiente e 

não 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. Vale registrar como ponto a afastar a 

urgência reclamada, que a parte autora não apresentou exames/laudos 
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médicos mais concretos que permitam aferir a incapacidade laborativa. 

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 Rosário Oeste - MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado 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 – NOMEIO como perito o (a) Dr(a) JOÃO 

LEOPOLDO, CRM/MT N° 5753, com endereço para recebimento de 

intimações no endereço Avenida Filinto Muller n°1588, Edf. Supéria, Apt° 

302, Bairro Quilombo Cuiabá/MT, CEP: 78043-500 (e-mail: 

joao_bacan@yahoo.com.br/ celular – 65 – 99601 - 1639), devendo ser 

intimado desta nomeação para conhecimento, e, em seguida apresentar 

laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da realização 

da perícia - respondendo impreterivelmente a todos os quesitos 

apresentados nos autos. A perícia médica ocorrerá na sede deste Fórum 

e se realizará na data de 20 de março de 2020 (sexta-feira), às 13h. 6 - 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 05 dias, indicar quesitos e 

assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não 

indicados. 7 – Conforme dispõe o artigo 1º da Resolução nº 232 de 13 de 

julho de 2016, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, as despesas 

com peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observado o limite máximo estabelecido na tabela da referida 

resolução, a qual estabelece como valor máximo R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais) para honorários periciais, e considerando a natureza da 

demanda, bem como a complexidade da perícia a ser realizada, entendo 

que o valor correspondente a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pois 

guarda proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito. 8 – 

Levando em conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de 

perícias médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo 

de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a partir 

da intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. Perito. 09 – 

Concluída a perícia, encaminhe ofício, conforme o anexo I da Resolução nº 

305/2014 da CJF prevê, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Cuiabá/MT, acompanhado do ato de nomeação do perito, com solicitação 

de pagamento, informando o nome da comarca e todos os dados 

necessários para a efetivação do pagamento, discriminando ainda o tipo 

da perícia (art. 12º, da Resolução nº 305/2014). 10 - Com aporte da pericia 

médica, CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder 

aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo 

médico. 11 – Empós a apresentação da contestação, 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. 12– Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para deliberações. Como quesitos do Juízo, o Sr. 

Médico Perito deverá responder: a) A parte autora é portadora de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? o) Qual o tempo necessário para a convalidação da doença? 13 - 

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Diego 

Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-90.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

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: 1000266-90.2020.8.11.0032. 

AUTOR: JOAO MACHADO 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-o 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 beneficio de prestação continuada assistencial, uma vez que 

preencheria as condições para percepção do beneficio 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 prova pericial e 

estudos sociais 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, a concessão do benefício de 

prestação assistencial. 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. 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, para aferir o fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação, por ora ausente. Nesse ponto, vale registrar como 

ponto a afastar a urgência reclamada, que o indeferimento ao benefício 

pleiteado na esfera administrativa ocorreu em setembro de 2019. Não se 

sustenta a alegada urgência na concessão da decisão judicial diante da 

inércia da própria parte em buscar uma decisão judicial capaz de reverter 

a decisão negativa. 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 Rosário 

Oeste/MT para que, no prazo de 15 dias, encaminhe informações 

constantes do CNIS da parte autora e, se casado ou em união estável, do 

respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que 

deverá a Secretaria da Vara encaminhar os dados constantes dos autos. 

5 – NOMEIO como perito o (a) Dr(a) JOÃO LEOPOLDO, CRM/MT N° 5753, 

com endereço para recebimento de intimações no endereço Avenida 

Filinto Muller n°1588, Edf. Supéria, Apt° 302, Bairro Quilombo Cuiabá/MT, 

CEP: 78043-500 (e-mail: joao_bacan@yahoo.com.br/ celular – 65 – 99601 

- 1639), devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento, e, em 

seguida apresentar laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da realização da perícia - respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos. A perícia médica ocorrerá na sede 
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deste Fórum e se realizará na data de 20 de março de 2020 (sexta-feira), 

a partir das 13h20min. 6 – Conforme dispõe o artigo 1º da Resolução nº 

232 de 13 de julho de 2016, editada pelo Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta 

da Justiça Federal, observado o limite máximo previsto na tabela da 

referida resolução, a qual estabelece como valor máximo R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais) para honorários periciais. Considerando a 

natureza da demanda, bem como a complexidade da perícia a ser 

realizada, entendo que o valor correspondente a R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), guarda proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo 

médico perito. 7 - Levando em conta o grande volume de feitos que 

reclamam realizações de perícias médicas e a carência de profissionais 

nesta urbe, FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, prazo 

que será contado a partir da intimação com a entrega dos quesitos e 

documentos ao Sr. Perito. 8- NOTIFIQUE-SE a Assistente Social 

credenciada para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar o laudo de 

estudo socioeconômico. 9 –INTIMEM-SE as partes acerca da perícia 

agendada e do estudo socioeconômico, quando poderão, no prazo de 05 

dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. 10 – Após a realização da perícia, 

nada sendo requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF. 11 - Com aporte da pericia médica, e estudo socioeconômico 

realizado, CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder 

aos termos da inicial, oportunidade em que se manifestará sobre o laudo 

médico e estudo social. 12 – Após a apresentação da contestação, 

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

manifestar-se sobre a perícia e estudo socioeconômico, quando poderá, 

se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas na contestação. 

13 - Como quesitos do Juízo, o Sr. Médico Perito deverá responder, nos 

termos do parágrafo 2º, do art. 20 da Lei 8.742/1993 “se a parte autora 

tem algum impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial que possa obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.” 

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 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: 1000258-50.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA CRESTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES OAB - MT0012588A (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 

ROSÁRIO OESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO 

O E S T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000258-50.2019.8.11.0032 REQUERENTE: JUCIMARA CRESTINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Conheço dos embargos 

porquanto tempestivos. No mérito vejo que não há omissão, contradição, 

obscuridade ou dúvida a ser sanada. Lado outro, nota-se que a 

insurgência do embargante vincula-se ao mérito da decisão, não sendo, à 

evidência, os embargos de declaração aptos a extravasar a insurgência, 

a qual deve ser dirigida por meio de recurso próprio à instância seguinte. 

Não bastasse o não cabimento, os presentes embargos mostram 

absolutamente protelatórios eis que atacam o mérito da sentença prolatada 

em sentido diametralmente oposto ao consolidado no STJ, o que torna o 

recurso não só improcedente como também meramente protelatório. Com 

estes apontamentos, conheço dos embargos de declaração, porquanto 

tempestivos, e, no mérito JULGO-OS IMPROCEDENTES, aplicando ao 

embargante, em razão da má-fé na apresentação do recurso de embargos 

de declaração, multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, a favor do 

embargado, na forma do art. 1026, parágrafo 2º do CPC. Intimem-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-94.2017.8.11.0032

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-94.2017.8.11.0032

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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO 

O E S T E 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000570-94.2017.8.11.0032 REQUERENTE: GENIVAL SANTOS DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Conheço dos embargos porquanto 

tempestivos. No mérito vejo que não há omissão, contradição, obscuridade 

ou dúvida a ser sanada. Lado outro, nota-se que a insurgência do 

embargante vincula-se ao mérito da decisão, não sendo, à evidência, os 

embargos de declaração aptos a extravasar a insurgência, a qual deve 

ser dirigida por meio de recurso próprio à instância seguinte. Não 

bastasse o não cabimento, os presentes embargos mostram 

absolutamente protelatórios eis que atacam o mérito da sentença prolatada 

em sentido diametralmente oposto ao consolidado no STJ, o que torna o 

recurso não só improcedente como também meramente protelatório. Com 

estes apontamentos, conheço dos embargos de declaração, porquanto 

tempestivos, e, no mérito JULGO-OS IMPROCEDENTES, aplicando ao 

embargante, em razão da má-fé na apresentação do recurso de embargos 

de declaração, multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, a favor do 

embargado, na forma do art. 1026, parágrafo 2º do CPC. Intimem-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016554-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. N. A. (AUTOR(A))

DANIELY DUDA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET OAB - MT195050-O (ADVOGADO(A))

DANIELY DUDA NEVES OAB - 043.455.701-31 (REPRESENTANTE)

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO OAB - MT23045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (REU)

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 : 

1016554-43.2019.8.11.0002. AUTOR(A): DANIELY DUDA NEVES, E. N. A. 

REPRESENTANTE: DANIELY DUDA NEVES REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, MUNICIPIO DE 

CUIABA STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016554-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. N. A. (AUTOR(A))

DANIELY DUDA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET OAB - MT195050-O (ADVOGADO(A))

DANIELY DUDA NEVES OAB - 043.455.701-31 (REPRESENTANTE)

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO OAB - MT23045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (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 : 

1016554-43.2019.8.11.0002. AUTOR(A): DANIELY DUDA NEVES, E. N. A. 

REPRESENTANTE: DANIELY DUDA NEVES REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, MUNICIPIO DE 

CUIABA Vistos etc. Trata-se de Ação Indenizatória de Danos Morais e 

Obrigação de Fazer Decorrentes de Erro Médico c/c Tutela de Urgência 

proposta, perante a 1ª Vara Especializada em Saúde da Comarca de 

Várzea Grande - MT, por Daniely Duda Neves e Emanuelly Neves 

Alvarenga, devidamente representada por sua genitora e Requerente, Sra. 

Daniely Duda Neves, em face do Hospital Santa Helena, Estado de Mato 

Grosso e Município de Cuiabá, todos devidamente qualificados nos autos. 

Narra a inicial, em apertada síntese, que a Autora Daniely, em 09/12/2018, 

entrou em trabalho de parto, razão pela qual foi levada a atendimento no 

Hospital Santa Helena, local em que teria sido vítima de erro médico, o que 

culminou no agravamento do estado de saúde da Requerente Emanuelly e 

gerando sequelas irreversíveis. Em razão de tais fatos, requerem que as 

Requeridas sejam condenadas liminarmente a obrigação de fazer, 

consistente e fornecer os tratamentos atualmente necessários para a 

Autora Emanuelly, quais sejam fisioterapia motora, fonoaudiologia, terapia 

ocupacional para estímulos diversos, cinco dias por semana (segunda a 

sexta feira) e medicamento fenobarbital 25 gotas, 2 vezes ao dia 

(5mg/kg/dia), alternativamente que seja determinado pagamento mensal 

referente aos tratamentos indicados. No mérito, postula pela ratificação da 

medida liminar de fornecimento e/ou custeio, de forma vitalícia; bem como 

que as Autoras sejam indenizadas pelos danos extrapatrimoniais sofridos, 

no montante R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Com a inicial foram 

apresentados os documentos. Após juntada de parecer do NAT (id. 

27346100), o Juízo da 1ª Vara Especializada em Saúde da Comarca de 

Várzea Grande - MT declinou da competência para a presente Vara Única 

de Santo Antônio de Leverger, baseando-se no fundamento de que o 

objeto da presente demanda foge a competência estabelecida pela 

Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 de Julho de 2019. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, 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. § 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. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) A probabilidade do 

direito buscado está demonstrada pelos documentos que instruem a 

petição inicial, em especial pelo receituário e pelo relatório médicos, 

integrante do próprio SUS, os quais apontam a prescrição dos produtos 

vindicados, o diagnóstico da doença, além da justificativa para o 

tratamento prescrito. Embora o NAT tenha informado que o SUS 

disponibiliza o fármaco na fórmula prescrita, assim como são asseguradas 

pelo SUS na Unidade descentralizada de Reabilitação de do CRIDAC – 

Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia os tratamentos pleiteados, 

entendo ser necessário o comando judicial, a fim de dar maior 

cumprimento e efetividade ao caso, dada a urgência em mitigar os danos 

causados pela enfermidade que acomete a Requerente. No que diz 

respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

verifica-se pela indicação médica, bem como pelo tempo mínimo legal de 

trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável 

ao (à) requerente (a), este (a) já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com supedâneo no artigo 

3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo 

Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA para 

cominar ao (s) requerido (s) a obrigação de: dispensar para a Requerente 

Emanuelly Neves Alvarenga (qualificado (a) na petição inicial) o tratamento 

multidisciplinar de fisioterapia motora, fonoaudiologia, terapia ocupacional 

para estímulos diversos, cinco dias por semana (segunda a sexta feira) e 

o medicamento fenobarbital 25 gotas, 2 vezes ao dia (5mg/kg/dia), no 

prazo de 10 (dez) dias, pelo período que se fizer necessário (de acordo 

com indicação médica) ou, no mesmo prazo, indique (m) data próxima para 

disponibilização. Por se tratar de prestação continuativa, deverá a parte 

autora, após o primeiro semestre, apresentar o receituário médico 

atualizado, semestralmente, diretamente ao (s) réu (s), sob pena de perda 

da eficácia da medida, nos termos do Enunciado 21 do CNJ e do 

Provimento 02/2015-CGJ. O (s) requerido (s) fica (m) advertido (s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo de 

medida cível cabível, para efetivação da tutela jurisdicional deferida. 

CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, 

quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não 

dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

(artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não sendo 

contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). 

INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Cuiabá/MT, na 

pessoa do seu representante legal, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do 

Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora 

deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria 

Judiciária. CITEM-SE o requerido Hospital Beneficente Santa Helena, para 

que, querendo, ofereça defesa no prazo legal, pena de revelia. Deixo de 

designar audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha 

processual resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida. Após 

a manifestação das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao 

Ministério Público. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes da petição inicial. Às providências. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001297-19.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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JORGE RIBEIRO TAQUES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO PAN (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001297-19.2019.8.11.0053. AUTOR(A): JORGE RIBEIRO TAQUES NETO 

REU: BANCO PAN, BANCO BMG S.A, BANCO DO BRASIL SA, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Cuida-se de 

embargos de declaração opostos Jorge Ribeiro Taques Neto aludindo 

contradição contra decisão proferida nestes autos. Postula pela sanação 

do vício. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser 

reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira 

satisfatória, de modo que inexiste o citado vício. A irresignação da 

embargante deve ser aviada mediante o meio processual adequado. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 6 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002856-11.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO JOBIM OAB - MT6412-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DIAS DA SILVA (REU)

DUCA (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002856-11.2019.8.11.0053. AUTOR(A): JOSE CONCEICAO DE CAMPOS 

REU: NILSON DIAS DA SILVA, DUCA Vistos etc. Cuida-se de embargos de 

declaração opostos José Conceição De Campos aludindo obscuridade 

contra decisão proferida nestes autos. Postulam pela sanação dos vício. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou 

sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexiste o citado vício. A irresignação da embargante deve ser 

aviada mediante o meio processual adequado. Por fim, o que autoriza o 

m a n e j o  d o s  e m b a r g o s  d e  d e c l a r a ç ã o  é  a 

contradição/omissão/obscuridade interna, verificada entre os elementos 

que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução 

alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado; tampouco dá guarida 

à insurgência a suposta dissonância entre duas ou mais decisões, ainda 

que oriundas do mesmo órgão julgador (STJ, REsp 1250367/RJ). As 

embargantes postulam pela reapreciação da ratio decidendi da decisão, o 

que não é objetivo dos embargos de declaração. DISPOSITIVO. Isto posto, 

e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000345-06.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PAVESIO JUNIOR OAB - SP136478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000345-06.2020.8.11.0053. EXEQUENTE: COZIL EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS LTDA EXECUTADO: CAMARA MUNICIPAL DE SANTO 

ANTONIO DO LEVERGER Vistos etc. Cuida-se de execução de título 

extrajudicial movida por Cozil Equipamentos Industriais LTDA em face do 

Município de Barão de Melgaço/MT, ambos qualificados nos autos. Aduz o 

exequente que fora vencedor em licitação pública, realizando contrato 

administrativo, bem como que lhe fora fornecida nota de empenho para o 

pagamento. Contudo, alega inadimplência do ente da federação, razão 

pela qual pugna pela execução da nota de empenho. Juntou documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De proêmio, destaca-se a possibilidade da execução da nota de 

empenho emitida pelo agente público, pois, segundo interpretação do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, tal documento é dotado de liquidez, 

certeza e exigibilidade. Vejamos os informativos 412 e 275 do STJ: “(...) A 

Turma, ao prosseguir o julgamento, por maioria, conheceu em parte o 

recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento, reafirmando que a nota de 

empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser 

dotada de liquidez, certeza e exigibilidade. Ela revela obrigação de 

pagamento assumida pela entidade pública, por isso é passível de 

exigibilidade pela via executiva. Ademais, rejeitou-se a preliminar de 

omissão do acórdão recorrido e não foram conhecidas as outras 

questões. Precedentes citados: REsp 793.969-RJ, DJ 26/6/2006; REsp 

704.382-AC, DJ 19/12/2005; REsp 331.199-GO, DJ 25/3/2002, e REsp 

203.962-AC, DJ 21/6/1999. (REsp 894.726-RJ, Rel. Min. Castro Meira, 

julgado em 20/10/2009). (Destaquei). “(...) nota de empenho emitida por 

agente público se constitui em título executivo extrajudicial. Com esse 

entendimento, a Turma, por maioria, conheceu do recurso e lhe deu 

provimento. Precedentes citados: REsp 289.421-SP, DJ 8/4/2002; REsp 

171.228-SP, DJ 1º/7/1999, e REsp 193.896-RJ, DJ 12/6/2000. (REsp 

793.969-RJ, Rel. originário Min. Teori Albino Zavascki, Rel. para acórdão 

Min. José Delgado, julgado em 21/2/2006). (Destaquei). Contudo, no caso 

em apreço, mister o julgamento de improcedência liminar, nos termos do 

art. 332, § 1º c.c art. 487, II, do CPC, pois que operada a prescrição no 

presente caso. Isto porque, aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto 

no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual “as dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. No que toca ao marco inicial do prazo 

prescricional, este iniciou com o vencimento da Nota de Empenho nº 

04958/00 aos 04.12.2014 encerrando aos 04.12.2019. Assim sendo, 

mister o reconhecimento da ocorrência da prescrição do direito do autor. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO 

LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos aforados por Cozil 

Equipamentos Industriais LTDA, qualificado nos autos, pois que declaro a 

ocorrência da prescrição da execução. Assim, JULGO EXTINTO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 332, § 1º c.c art. 487, I, ambos do 

CPC e art. 1º do Decreto 20.910/32. Custas pelo autor. Sem honorários. 

Intime-se via DJE. Com o trânsito, ao arquivo. Cumpra-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-26.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENIRA GOMES FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 
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Processo: 1000290-26.2018.8.11.0053. REQUERENTE: ALCENIRA GOMES 

FARIA REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO 

LEVERGER Vistos etc. CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo opor 

embargos em 30 dias (CPC, art. 910). Certificado o não-oferecimento de 

embargos, requisite-se o pagamento por intermédio do Exmo. Presidente 

do Tribunal de Justiça (CPC, art. 910, § 1º). Intimem-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 8 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-93.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAYNE MATILDE SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000055-93.2017.8.11.0053. REQUERENTE: CRISLAYNE 

MATILDE SILVA SIQUEIRA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos 

etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% 

(dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Ao contrário do que alude 

a parte requerida, bastante óbvio que incidem juros moratórios e correção 

monetária sob débitos pendentes. A reiteração da tais alegações bordeia 

a litigância de má-fé. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 8 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002293-17.2019.8.11.0053

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 DESPACHO 

Processo: 1002293-17.2019.8.11.0053. REQUERENTE: FRANCISCO 

PAULO GUMERCINDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. MANIFESTE-SE a parte 

requerente acerca da petição de ID. 29422180, no prazo de 10 (dez) dias, 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Intimem-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 8 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-20.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREOLUCIA DA COSTA (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. 1000357-20.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:CREOLUCIA DA 

COSTA 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: 12:20 , 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 . 9 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: 8010061-11.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MARIA BELMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-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: 

8010061-11.2015.8.11.0053. REQUERENTE: JANDIRA MARIA BELMIRO 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL 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. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. A parte requerente postula pela condenação da 

requerida por débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a 

parte requerente entabulou contrato onde declinou ciência de todos os 

quejandos contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer 

que tais cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter 

querido contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão 

conta da sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos 

noticiados perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos 

morais. A improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

deduzidos por JANDIRA MARIA BELMIRO. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, 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. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 8 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001383-87.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001383-87.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARCIO JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Foi designada audiência de conciliação. A parte requerente 

devidamente intimada não compareceu. Mister a extinção da presente 

demanda sem a resolução de seu mérito, à luz do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução de mérito, à luz do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do 
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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, 8 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001942-44.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY GABRIELE FRANCA ALMEIDA (REQUERENTE)

GENI RIBEIRO DE OLIVEIRA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA OAB - MT21847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (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: 

1001942-44.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GENI RIBEIRO DE OLIVEIRA 

FRANCA, STEFANY GABRIELE FRANCA ALMEIDA REQUERIDO: VIA 

VAREJO S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos etc. As 

partes celebraram acordo sobre o objeto da presente demanda. Em 

conformidade com o estatuído no artigo 22, parágrafo único, da Lei 

Federal nº 9.099, de 26.09.95, HOMOLOGO O ACORDO supra citado, 

mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em 

conseqüência julgo extinto o presente feito, com julgamento de mérito, 

face ao disposto no artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Após, ARQUIVEM-SE os autos com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 8 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002326-07.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA RAMOS 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:

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: 

1002326-07.2019.8.11.0053. REQUERENTE: GONCALINA RAMOS 

SANTANA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Foi designada audiência de conciliação. A parte 

requerente devidamente intimada não compareceu. Mister a extinção da 

presente demanda sem a resolução de seu mérito, à luz do art. 51, I, da 

Lei n.º 9.099/95. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, à luz do art. 51, I, 

da Lei n.º 9.099/95. 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, 8 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000773-27.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL CONCEICAO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000773-27.2016.8.11.0053. REQUERENTE: ABIGAIL CONCEICAO 

MONTEIRO 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. 

EXPEÇA-SE o necessário à vinculação/liberação dos valores depositados. 

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

8 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002334-81.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GREGORIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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: 

1002334-81.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE GREGORIO DE MORAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. A presente demanda deve ser extinta 

sem a resolução de seu mérito, pois que possui idênticas partes, causa de 

pedir e pedidos daquela atinente ao n.º 1002333-96.2019.811.0053. 

Portanto, denota-se que ambas as ações são iguais, impondo, assim, a 

extinção deste processo sem a resolução de seu mérito. DISPOSITIVO. 

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO, sem 

resolução de mérito, este processo, à luz do art. 485, V, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, sem honorários advocatícios. Remetam-se ao 

arquivo, com baixa na distribuição. Dou por publicada a presente sentença 

com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme 

dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT. Intimem-se. Intimem-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 8 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002336-51.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002336-51.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ANA DE MORAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
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S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 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 preliminar de inépcia da inicial. Passa-se à 

análise do mérito da causa. A autora postula pela condenação da ré, em 

vista da manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente. Efetivamente, a manutenção do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito é indevida, tendo em vista a inexistência de 

liame jurídico entre as partes. Contudo, não se pode olvidar que a autora 

possui outras restrições, o que inviabiliza a condenação da ré. Com efeito, 

a certidão emitida pelo SERASA possibilita denotar outras restrições, além 

daquela questionada pela autora. Neste prisma, impende lembrar a 

redação da Súmula n.º 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Não 

há falar em afastamento do citado entendimento sumulado, em vista da 

quantidade de restrições anteriores. Destarte, como a autora já possuía 

outras restrições em seu nome, à luz do citado enunciado sumular, a 

parcial procedência da demanda é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo 

que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por ANA DE MORAES, para determinar seja retirado o 

protesto aludido na prefacial. Julgo extinto este processo com fundamento 

no artigo 487, 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. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 8 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002365-04.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES BUENO (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: 

1002365-04.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JAIR RODRIGUES 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 

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 
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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, 8 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002355-57.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA BUENO (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: 

1002355-57.2019.8.11.0053. 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 

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, 8 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002354-72.2019.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA RODRIGUES (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: 

1002354-72.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BENEDITO SANTANA 

RODRIGUES 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, 8 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Foi designada audiência de 

conciliação. A parte requerente devidamente intimada não compareceu. 

Mister a extinção da presente demanda sem a resolução de seu mérito, à 

luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, à 

luz do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95. 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, 8 de março de 2020. Juiz(a) de Direito
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Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002352-05.2019.8.11.0053. 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 

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, 8 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:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))
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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: 

1002374-63.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EDSON GONCALVES DE 

ALVARENGA 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, 8 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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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, 8 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: 

1002373-78.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EDSON GONCALVES DE 

ALVARENGA 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, 8 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: 

1002375-48.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EDSON GONCALVES DE 

ALVARENGA 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, 8 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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Processo Número: 1002370-26.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES BUENO (REQUERENTE)
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SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))
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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: 

1002370-26.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JAIR RODRIGUES 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 
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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, 8 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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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:

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: 

1002376-33.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EDSON GONCALVES DE 

ALVARENGA 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, 8 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: 

1002358-12.2019.8.11.0053. 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 

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 - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 552 de 574



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, 8 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: 

1002368-56.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JAIR RODRIGUES 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 

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, 8 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito
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(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: 

1002369-41.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JAIR RODRIGUES 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 

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 
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42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 8 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002363-34.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE BONDESPACHO DE AMORIM (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: 

1002363-34.2019.8.11.0053. REQUERENTE: DEIZE BONDESPACHO DE 

AMORIM 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, 8 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-11.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ PEREIRA DE ARRUDA (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:
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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: 

1002371-11.2019.8.11.0053. REQUERENTE: BRAZ PEREIRA DE ARRUDA 

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, 8 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002360-79.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO PAULA DE AMORIM FILHO (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: 

1002360-79.2019.8.11.0053. REQUERENTE: HILARIO PAULA DE AMORIM 

FILHO 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, 
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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, 8 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002372-93.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RITA DA SILVA SANTOS (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:

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: 

1002372-93.2019.8.11.0053. REQUERENTE: LAZARO RITA DA SILVA 

SANTOS 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 
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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, 8 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-18.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR PEREIRA 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: 

1002377-18.2019.8.11.0053. REQUERENTE: WALMIR PEREIRA 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 558 de 574



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, 8 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001355-22.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CAMINO VIANA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001355-22.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CAMINO VIANA CARVALHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Foi designada audiência de conciliação. A parte requerente 

devidamente intimada não compareceu. Mister a extinção da presente 

demanda sem a resolução de seu mérito, à luz do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução de mérito, à luz do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. 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, 8 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-34.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001199-34.2019.8.11.0053. REQUERENTE: OSVALDO MARIANO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Foi designada audiência de conciliação. A parte 

requerente devidamente intimada não compareceu. Mister a extinção da 

presente demanda sem a resolução de seu mérito, à luz do art. 51, I, da 

Lei n.º 9.099/95. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, à luz do art. 51, I, 

da Lei n.º 9.099/95. 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, 8 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-07.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CAMINO VIANA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001356-07.2019.8.11.0053. REQUERENTE: CAMINO VIANA CARVALHO 
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REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Foi designada audiência de conciliação. A parte requerente 

devidamente intimada não compareceu. Mister a extinção da presente 

demanda sem a resolução de seu mérito, à luz do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução de mérito, à luz do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. 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, 8 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002340-88.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS CRISTINA FARIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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: 

1002340-88.2019.8.11.0053. REQUERENTE: LAIS CRISTINA FARIAS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 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. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. A parte requerente postula pela condenação da 

requerida por débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a 

parte requerente entabulou contrato onde declinou ciência de todos os 

quejandos contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer 

que tais cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter 

querido contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão 

conta da sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos 

noticiados perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos 

morais. A improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

deduzidos por LAIS CRISTINA FARIAS DE OLIVEIRA. Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a autora a pagar o 

valor descrito no pedido contraposto. Julgo extinto este processo com 

fundamento no artigo 487, 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. 

Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 8 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002391-02.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ANTONIO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1002391-02.2019.8.11.0053. INTERESSADO: JOEL ANTONIO DO ESPIRITO 

SANTO JUNIOR REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, 

passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da 

lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Denotam-se destes 

autos não ter havido negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida 

não conseguiu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a 

requerida sequer trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com 

a parte requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em 

desfavor da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, 

ensejar a respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia 

causa suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter 

sido realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido 

de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. 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. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por JOEL 

ANTONIO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, os quais devem ser 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. 487, I, do 

Código de Processo Civil. 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. Sem 

condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 

9099/95. 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, 8 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-87.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE CECONELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVANDO CARLOS SIMOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEUBER VIEIRA DE SOUZA OAB - MT26741-B (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 8010035-87.2016.8.11.0017 POLO ATIVO:ADAIR JOSE 

CECONELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLORIA RIBEIRO DIAS 

SAO JOSE POLO PASSIVO: LIVANDO CARLOS SIMOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte Autora, acima qualificada, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: São Félix do 

Araguai Data: 27/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78670-000 . 9 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: 8010035-87.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE CECONELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVANDO CARLOS SIMOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CLEUBER VIEIRA DE SOUZA OAB - MT26741-B (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 8010035-87.2016.8.11.0017 POLO ATIVO:ADAIR JOSE 

CECONELLO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GLORIA RIBEIRO DIAS 

SAO JOSE POLO PASSIVO: LIVANDO CARLOS SIMOM FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte Requerida, acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: São Félix do 

Araguai Data: 27/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78670-000 . 9 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: 8010003-19.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 8010003-19.2015.8.11.0017 POLO ATIVO:VALDEMAR 

SANTOS DE OLIVEIRA 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: São Félix do 

Araguai Data: 27/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI, 786, CENTRO, S FÉLIX ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78670-000 . 9 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: 8010003-19.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE S 

FÉLIX ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI, 786, CENTRO, 

S FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA CRISTINA 

DE ALMEIDA PROCESSO n. 8010003-19.2015.8.11.0017 Valor da causa: 

R$ 8.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VALDEMAR 

SANTOS DE OLIVEIRA Endereço: Vila BOCAIUVA, 370, VILA MILITAR, S 

FÉLIX ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 POLO PASSIVO: Nome: SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA Endereço: , 1000, Inexistente, TAMBORÉ, 

SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CEP: 44309-999 INTIMANDO(A): 

VALDEMAR SANTOS DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à audiência de 

instrução e julgamento designada conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: São Félix do Araguai Data: 27/05/2020 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. S FÉLIX 

ARAGUAIA, 9 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 São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000792-70.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DOS SANTOS CRUZ AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000247-63.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:
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CLARINDO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000247-63.2020.8.11.0039. AUTOR: CLARINDO RODRIGUES REU: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a autora não perfez as condições 

necessárias de hipossuficiência de recursos. Assim sendo, DETERMINO 

que a autora proceda com a emenda da inicial, juntando ao feito 

comprovante de renda e declaração de imposto de renda dos últimos dois 

anos, nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil. 2. Após o prazo supra voltem-me conclusos para 

deliberação. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000140-53.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000140-53.2019.8.11.0039. AUTOR(A): APARECIDO FRANCISCO DA 

SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL SA S JOSÉ Q MARCOS, 28 de novembro 

de 2019. 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação Revisional Ordinária c/c pedido de 

tutela antecipada c/c repetição de indébito, ajuizada por Aparecido 

Francisco da Silva, em face de Banco do Brasil S.A, todos devidamente 

qualificados nos autos. 3. Devidamente citada a parte requerida 

apresentou sua contestação (ID. 20915146), bem como fora impugnado 

pela parte autora (ID. 21518468). 4. Deste modo, intimem-se as partes 

para manifestação, especificando as provas que pretendem produzir, 

justificando de forma fundamentada a necessidade de realização destas, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Após, conclusos para designação de 

audiência, caso necessário, ou prolação da sentença. 6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de 

dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000606-47.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(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))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR, PRA NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001082-85.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FRANCISCO DA ROCHA (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)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-93.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE SOUZA REMEDIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000019-93.2017.8.11.0039. REQUERENTE: MAURO DE SOUZA 

REMEDIS REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos. 

Intime-se o devedor para pagar o valor indicado na petição retro, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importará na aplicação da multa indicada no 

artigo 523, §1º do Código de Processo Civil, sem prejuízo da expedição de 

mandado de penhora e avaliação. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 04 de dezembro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-93.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE SOUZA REMEDIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000019-93.2017.8.11.0039. REQUERENTE: MAURO DE SOUZA 

REMEDIS REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos. 

Intime-se o devedor para pagar o valor indicado na petição retro, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importará na aplicação da multa indicada no 

artigo 523, §1º do Código de Processo Civil, sem prejuízo da expedição de 

mandado de penhora e avaliação. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 04 de dezembro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000325-23.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE SOARES COSTA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN COSTA FRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000325-23.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: ELIZABETE SOARES COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ALAN COSTA FRANCO Vistos. 

Para o fins do art. 751 do Código de Processo Civil, designo a data de 15 

de abril às 13h30min. Intimem-se todos. Ciência o Ministério Público 

Estadual Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-67.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE PINTO DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000087-67.2020.8.11.0094. AUTOR(A): 

MARINETE PINTO DANTAS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Aposentadoria por Idade Urbana com pedido de 

Antecipação de Tutela, ajuizada por MARINETE PINTO DANTAS DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando ter preenchido os 

requisitos necessários para a concessão do benefício ora pleiteado. No 

mérito, busca a procedência do pedido para que o requerido seja 

condenado ao pagamento de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença, conforme verificada a incapacidade da parte autora, 

acrescidos de seus consectários legais, além de custas e honorários 

advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que é portadora de moléstia 

que a impossibilita de labutar, tendo recebido o benefício de auxílio-doença 

desde 15/08/2017 até 30/10/2019, quando a requerida cessou o 

pagamento. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem 

direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença. Instruiu o pedido com os documentos pessoais, 

receituários médicos, documentos oriundos do processo administrativo, 

entre outros. É o registro do necessário. Decido. Defiro a gratuidade 

judiciária. Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais. Como 

visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do 

benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente 

ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in 

verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo.” É sabido que, para o deferimento da 

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. Para Luiz Guilherme Marinoni[1] (pag. 312/313) “a 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”. 

Segundo Luiz Guilherme Marinone (pag. 312/313), ainda, “a tutela 

provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob 

pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser 

removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é 

preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência 

quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do 

direito”. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Assim, para a concessão do benefício previdenciário, 

quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária, para auxílio-doença; permanente, para 

aposentadoria por invalidez). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível verificar pelos documentos acostados aos autos, na medida em 

que a autora recebeu o benefício desde 15/08/2017 até 30/10/2019, 

quando foi cessado em razão da “não constatação de incapacidade 

laborativa”, consoante documento de Id. n.º 28394652, e não em razão do 

não preenchimento dos pressupostos atinentes a qualidade de segurado. 

Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos 

nesta fase de cognição sumária, demonstra ter perdido a capacidade de 

desenvolver suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova 

inequívoca de sua enfermidade (Id. n.º 28394645), o que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações. Vê-se dos documentos 

que desde 2017 a autora se encontra incapacitada para exercer suas 

atividades habituais e de trabalho, entretanto, na data de 30/10/2019 foi 

cessado seu benefício em razão da “não constatação de incapacidade 

laborativa”, contudo, conforme laudo médico confeccionado por 

profissional especializado que atende na rede pública, não houve seu 

restabelecimento, devendo permanecer afastada de suas atividade físicas 

e profissionais por tempo indeterminado. A situação da autora é ainda 

mais latente, na medida em que, ressalta-se, por mais de dois anos, 

estava recebendo o benefício pleiteado em sede de tutela de urgência, o 

qual foi cessado repentinamente, gerando inegáveis prejuízos a autora. 

Por fim, destaca-se que a mera possibilidade de irreversibilidade do 

provimento, puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em 

matéria previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos 

direitos à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder 

ser realizada sem a providência antecipatória. Com efeito, dada a 

peculiaridade da situação da autora que, fora surpreendido com a 

cessação do pagamento de seu benefício na esfera administrativa, muito 

embora tenha comprovado a persistência de seu quadro de saúde 

delicado, restando preenchidos os requisitos legais, em cognição sumária, 

impera-se o deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado 

pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida, nos termos do art. 300 do CPC, determinando que o INSS 

RESTABELEÇA o pagamento à parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício, 

sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se o INSS para fins de cumprimento da ordem liminar. Cite-se a 

parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-53.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SENA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA OAB - MT21801/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REU)

 

PROCESSO n. 1000172-53.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:MARIA SENA 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILSON DA SILVA POLO 

PASSIVO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Tabaporã Data: 28/04/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA 

CARLOS ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - 

MT - CEP: 78563-000 . 8 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000024-76.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal em 05/11/2019 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do 

executado, quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. Nathally R. 

P. G. Jarschel Técnico(a) Judiciário(a)

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000224-07.2020.8.11.0108

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:

FRANCIELI MODESTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000224-07.2020.8.11.0108. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: FRANCIELI MODESTI Vistos, etc. Analisando os autos verifico 

que as Notificações Extrajudiciais encaminhadas ao endereço do devedor 

não chegaram a ser entregues no endereço do destinatário, uma vez que 

ficaram aguardando retirada nos Correios. A esse respeito o STJ á firmou 

entendimento no sentido de que não atende o requisito da constituição em 

mora a mera expedição de correspondência para notificação extrajudicial, 

via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sem a efetiva entrega 

domiciliar (e sem o correlato protesto), por conta de eventos tais 

registrados como: não procurado; destinatário mudou-se; endereço 

incorreto; ou destinatário ausente devolvido ao remetente. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SÚMULA N. 

83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o 

entendimento de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que 

ocorra a busca e apreensão do bem, é necessária a constituição do 

devedor em mora, por meio de notificação extrajudicial realizada por 

Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do devedor. 2. 

Apesar de não ser exigida a notificação pessoal do devedor, é necessária 

a prova do recebimento da notificação no endereço declinado para que se 

tenha por Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega constituída a 

mora. provimento. (AgRg no AREsp 473.118/RS, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 

11/06/2014) (Destaquei) Dessa forma, intime-se o autor para emendar a 

inicial comprovando nos autos a constituição em mora do devedor por 

meio de notificação extrajudicial entregue no endereço dele, ou por meio 

de protesto, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Após, tornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, 09 de março de 2020. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000354-94.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DE FATIMA DE ALMEIDA OAB - 015.674.731-64 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENIR JOSE DALLABRIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000354-94.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: G. A. D. REPRESENTANTE: JANETE DE FATIMA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: CENIR JOSE DALLABRIDA 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, COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000581-21.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE ABILIO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE OAB - MT21579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH Despacho Vistos, etc. Verifico que houve erro material no 

agendamento da audiência no sistema eletrônico. Assim, tendo em vista 

que a data designada no sistema difere da data constante no último 

despacho, retifique-se incluindo a data correta (data constante no 

despacho) no sistema de agendamento do PJE, (01/07/2020 às 13h30min). 

Anote-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 

06 de março de 2020. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000359-19.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA ANTONIA DE OLIVEIRA DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000359-19.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: LUIZ GABRIEL DE OLIVEIRA REQUERIDO: ZILDA ANTONIA 

DE OLIVEIRA DUTRA 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-91.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM PRIMAVERA DO LESTE - MT (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1000447-91.2019.8.11.0108. AUTOR(A): 

LEANDRO MARTINS REU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM PRIMAVERA 
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DO LESTE - MT, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

1000447-91.2019.8.11.0108 Vistos etc. Analisando detidamente os autos, 

verifico a necessidade de realização de perícia médica. Dessa forma, 

NOMEIO como perito(a) judicial, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), o(a) Dr(a) Sérgio Borges de Mello, com endereço 

profissional no Av. Romualdo Alievi, 851, nesta Cidade e Comarca, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária. Conforme critérios constantes da Resolução 

nº. 305 de 2014 do Conselho da Justiça Federal, artigos 25 e 28, FIXO 

honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser 

expedido ofício para o pagamento junto a Justiça Federal (Seção Judiciária 

de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as partes se manifestem sobre o 

laudo pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo(a) 

expert. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, 

do artigo 465 do CPC. Posteriormente, INTIME-SE o perito, para ciência dos 

quesitos, designar data para a realização da perícia na parte requerente e 

para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo no que se refere ao inciso 

I, vez que profissional do setor público (“Art. 465. Ciente da nomeação, o 

perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – currículo, com 

comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações pessoais”), 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo diploma legal. Com 

a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as partes nos 

termos do art. 474 do CPC. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame 

médico encimado. Com a juntada do laudo médico pericial, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e 

intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos 

termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 1- Qual a idade atual do(a) 

autor(a)? 2- Qual atual estado de saúde do(a) autor(a)? 3- Qual a 

atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? 4- Diga o Sr. Perito se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? 5- O(a) autor(a) é 

portador(a) de algum tipo de deficiência ou patologia? Em caso positivo, 

qual(is), com os respectivos códigos (CID). 6- É possível tratamento? 7- A 

referida doença tem cura? 8- Havendo qualquer tipo de deficiência por 

parte do(a) autor(a), é possível afirmar-se que a mesma incapacite o autor 

para a vida independente? 9- Havendo qualquer tipo de deficiência por 

parte do(a) autor(a), é possível afirmar que a mesma incapacite o(a) 

autor(a) para o trabalho? a) Se positivo, total ou parcialmente? b) Desde 

quando? c) Qual(is) seria(m) a(s) limitação(ões) ou incapacidade(s)? d) 

Qual a data provável da alta médica? 10- Face às condições atuais de 

saúde do(a) autor(a), o mesmo pode ser considerado incapaz e 

insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade 

laboral? Os quesitos formulados anteriormente deverão acompanhar o 

mandado de intimação do perito, juntamente com os quesitos 

eventualmente formulados pelo INSS e pelo autor. Superado o prazo 

ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante correta triagem, para 

análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento, bem como para cadastramento dos honorários periciais no 

sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na forma estabelecida pelo 

artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Intime-se pessoalmente a parte para comparecer na data e horários 

designados pelo perito. Em caso de ausência à perícia, certifique-se e 

tornem imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001132-98.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR HOLZBACH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1001132-98.2019.8.11.0108. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: WALDIR HOLZBACH Vistos, 

etc. Dou por citado o executado, nos termos do artigo 239, parágrafo 1º, 

do Código de Processo Civil. Diante da apresentação de exceção de 

pré-executiva, intime-se o excepto para, querendo, impugna-la, no prazo 

de 30 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001133-83.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Número do Processo: 1001133-83.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

EXECUTADO: JOAQUIM MOREIRA DA SILVA Vistos, etc. Dou por citado o 

executado, nos termos do artigo 239, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil. Diante da apresentação de exceção de pré-executiva, 

intime-se o excepto para, querendo, impugna-la, no prazo de 30 dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, 09 de março de 2020 . 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001002-11.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MAMORU TAKAHASHI (EXECUTADO)

AGRICOLA TAKAHASHI LTDA (EXECUTADO)

ELISA SATIE ODA TAKAHASHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DECISÃO Processo: 1001002-11.2019.8.11.0108. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AGRICOLA TAKAHASHI LTDA, 

ELISA SATIE ODA TAKAHASHI, SERGIO MAMORU TAKAHASHI Vistos, 

etc. Vistos, etc. Dou por citado o executado, nos termos do artigo 239, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Diante da apresentação de 

exceção de pré-executiva, intime-se o excepto para, querendo, 

impugna-la, no prazo de 30 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-30.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA BRESSAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000173-30.2019.8.11.0108. REQUERENTE: NEUSA BRESSAN DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc., Em análise aos 

autos verifica-se que a parte autora alega estar sendo cobrada em 

duplicidade em empréstimo efetuado junto à instituição ré. Ocorre que não 

consta com os documentos anexados a inicial extrato do INSS, documento 

apto a comprovar a duplicidade das cobranças. Desta forma intime-se a 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar ao processo extrato do 

INSS que comprove a cobrança em duplicidade. Após, intime-se o 
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requerido par se manifestar, no mesmo prazo, quanto aos documentos 

juntados. Em seguida, conclusos para sentença. Submeto os autos ao MM. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Tapurah/MT 06 de março de 2020. Fábia Cristina 

Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos 

aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo 

e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a decisão acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Tapurah/MT, data 

do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000143-29.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO BATISTA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000143-29.2018.8.11.0108. REQUERENTE: ALEXSANDRO BATISTA DE 

MORAES REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos 

etc., Em análise aos autos verifica-se que o termo de audiência de 

conciliação juntado no id. 21327359 consta como presentes partes 

estranhas a ação. Desta forma certifique a Sr.ª Conciliadora do Juizado 

Especial quanto a realização de audiência de conciliação no presente 

processo, anexando o respectivo termo caso houver. Em caso de não 

realização da referida audiência, ou não localização do termo de 

audiência, a fim de evitar qualquer arguição de nulidade processual, 

designe-se data para a realização de audiência de conciliação conforme 

pauta da conciliadora. Após conclusos para sentença. Submeto os autos 

ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Tapurah/MT 05 de março de 2020. Fábia 

Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a 

decisão acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-59.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB - MT23579/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))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE TAPURAH DESPACHO Numero do Processo: 

1000195-59.2017.8.11.0108 REQUERENTE: REQUERENTE: SILVIA 

FERREIRA CAMPOS REQUERIDO: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Não comprovado de dano 

de difícil reparação, indefiro o efeito suspensivo ao recurso ora interposto. 

Uma vez que há certidão de tempestividade do recurso interposto, bem 

como apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Eg. Turma 

Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. Tapurah/MT, data do 

sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010261-13.2016.8.11.0108

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:

SULIANE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010261-13.2016.8.11.0108. EXEQUENTE: L. K. DA CRUZ & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: SULIANE DA SILVA Vistos, etc. “O reconhecimento de 

fraude contra credores se faz por meio de ação própria, revocatória ou 

pauliana, não se permitindo sua declaração incidental” (Ap 2893/2000, 

DES. JOSÉ JURANDIR DE LIMA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/08/2003, Publicado no DJE 18/09/2003)., sobretudo em sede de juizado 

especial cível. Considerando que o veículo penhorado por ocasião desta 

execução encontra-se em poder de terceiro, defiro o requerimento 

formulado e determino a inscrição da restrição de transferência e 

circulação junto ao SISTEMA RENAJUD (Biz 125 KS, cor vermelha, placa 

OBI 6150, ano 2010). Defiro a expedição de carta precatória a Comarca de 

Brasnorte/MT onde o bem está localizado para que seja apreendido, 

removido e entregue ao exequente, mediante termo de recebimento, no 

endereço (R. GENERAL OSORIO, 175, CENTRO – BRASNORTE/MT). 

Faculto ao Sr. Oficial de Justiça o contato com o causídico peticionante por 

meio do telefone 065 9 96620630, conforme requerido, defiro ainda, o 

auxílio de força policial se necessário. Intime-se pessoalmente o 

executado para que promova a entrega do veículo ao adjudicante, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa por litigância de má-fé em 

patamar não inferior a 20% do valor atualizado da causa. Por fim, 

considerando que os bens penhorados não farão frente a integralidade do 

débito, indique o exequente bens passíveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e tornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-29.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000089-29.2019.8.11.0108. REQUERENTE: MARCIA MORENO 

REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME 

Vistos, etc. Justificada a ausência da parte reclamante, defiro 

excepcionalmente o requerimento pela redesignação do feito. 

Considerando que a solenidade será realizada em nova data intime-se 

novamente o requerido. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-69.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VARGAS NAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO JOSE FREITAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

Número do Processo: 1000011-69.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

REQUERENTE: RAFAEL VARGAS NAUER REQUERIDO: REQUERIDO: 

ALEXANDRO JOSE FREITAS - ME Vistos etc. Estando a execução munida 

de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, não 

tendo ocorrido o cumprimento voluntário da obrigação, DEFIRO O PEDIDO 

DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Assim, proceda-se 

ao bloqueio de valores até o limite do crédito exequendo (R$ 33.168,09), 

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. Após, havendo penhora, nos termos 

do art. 53, §1º da Lei 9099/95, designe-se audiência de conciliação 

intimando-se o executado da penhora para, querendo, opor embargos. 

Anote-se, ainda, que não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor (art. 53, §4º da Lei 9099/95). Intime-se. Cumpra-se 

com eficiência expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-55.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

REGEANE LUCIMARA GELINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB - MT23579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH 1000279 -55.2020.8.11.0108 Vistos, etc. 

Segundo entende a melhor doutrina, a atuação dos órgãos da 

Administração Pública não pode ser imputada diretamente a eles, nem a 

seus agentes, porquanto não possuem personalidade jurídica. Explico. 

Para que haja a eficiente realização das funções atribuídas a cada órgão, 

ainda que sejam atribuídas determinadas competências, e que essas, por 

sua vez, sejam redistribuídas entre os cargos e agentes, essas atividades 

limitam-se a formalidades que visam a consecução dos fins institucionais 

e, por conseguinte, não criam personalidade jurídica. Tal característica 

(personalidade jurídica) possui a pessoa jurídica de direito público da qual 

faz parte o órgão ou o agente público incumbido dos atos administrativos. 

Nessa esteira, o acolhimento e aceitação dos publicistas modernos acerca 

da teoria do órgão coaduna-se com a realidade da administração pública 

nacional, já que há muito foram superadas as teorias em sentido contrário. 

Como bem esclarece Marcello Caetano[1]: "O órgão faz parte da pessoa 

coletiva (pessoa jurídica), pertence ao seu ser, exatamente como 

acontece com os órgãos da pessoa humana. E através dos seus órgãos 

que a pessoa coletiva conhece, pensa e quer. O órgão não tem existência 

distinta da pessoa; a pessoa não pode existir sem órgãos. Os atos dos 

órgãos são atos da própria pessoa e tudo quanto diz respeito às relações 

entre os diversos órgãos da mesma pessoa coletiva tem caráter 

meramente interno.” Daí constato, que há ilegitimidade passiva da 

Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer dDe Mato Grosso 

(Seduc), pois desprovida de personalidade jurídica. Por fim, quanto ao 

pedido de tutela de urgência, em pese tenha o autor argumentado em torno 

do princípio alegadamente violado (legalidade) e colacionado ensinamentos 

doutrinários e julgados, ao menos em sede de cognição sumária, não me 

convenço da probabilidade do direito invocado (fumus boni juris). Isso 

porque os atos administrativos gozam de presunção relativa de 

legitimidade e, até prova em contrário (juris tantum) devem ser tidos como 

regulares. Desse modo, em uma primeira análise, não trazendo o autor 

prova robusta que infirme a validade (legalidade) do ato administrativo ele 

deverá prevalecer, com todas suas consequências constritivas. A 

doutrina é pacífica ao apontar como atributos do ato administrativo a 

presunção de legitimidade, a imperatividade e a auto-executoriedade. 

Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. 

ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. PROVA 

TESTEMUNHAL. MULTA MANTIDA. 1. São atributos dos atos 

administrativos a presunção de legitimidade e de veracidade. Assim, a 

Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a 

situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, 

cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente 

administrativo agiu de forma ilegítima. Ou seja, trata-se de presunção iuris 

tantum, sendo ônus do administrado trazer prova bastante que a afaste 

em definitivo. 2. Em que pese a relevância e A importância no cenário 

judicial da prova testemunhal, o conteúdo das informações que traz aos 

autos deve ser valorado de acordo com a qualidade do depoimento 

prestado em juízo e deverá sempre ser observado o princípio da 

razoabilidade. 3. Cabe ao magistrado, então, examinar a prova 

testemunhal em conjunto com as demais provas existentes nos autos. 4. A 

prova exclusivamente testemunhal não tem força para, isolada dos demais 

elementos probatórios, afastar a presunção de legitimidade do ato 

administrativo, devendo ser mantida a multa ambiental imposta ao infrator. 

(TRF-4 - AC: 50055765120174047110 RS 5005576-51.2017.4.04.7110, 

Relator: Relatora, Data de Julgamento: 08/08/2018, TERCEIRA TURMA) 

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDOMÍNIO. FATURA DE CONSUMO DE 

ÁGUA. COBRANÇA DE RESÍDUOS. REGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. 

ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E 

LEGITIMIDADE. I. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos da 

Administração, atributo dos atos administrativos, torna o ato 

presumivelmente válido até que prova em contrário demonstre que foi 

praticado de modo ilegal. II. Comprovando a CAESB que agiu dentro da 

legislação de regência e, por outro lado, não trazendo o usuário 

contraprova a infirmar o demonstrado pela concessionária, fica obrigado a 

pagar as faturas impugnadas. III. Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

20150110305753 DF 0006522-95.2015.8.07.0018, Relator: JOSÉ DIVINO, 

Data de Julgamento: 12/07/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 253/268). Também porque o controle 

judicial sobre os atos administrativos deve ser restrito ao confronto do ato 

perpetrado com a legislação de regência, ou seja, somente se discute a 

legalidade ou não do ato praticado pela administração. Entendimento 

contrário culminaria numa inarredável ingerência do Poder Judiciário nas 

atividades de outros poderes. Nesse ponto, é de se ver que a requerente, 

além da alegação de que se viu impedida de exercer seu trabalho por 

conta de ato administrativo, não trouxe qualquer prova de ilegalidade na 

edição do ato administrativo impugnado. Nenhum vício foi atribuído a ele 

seja de forma, de finalidade ou de objeto etc. Insurge-se em verdade, 

quanto à aplicação da referida norma ao seu caso concreto, porque lhe 

tolheria a possibilidade de contratar com o poder público, contudo, sem 

trazer aos autos prova robusta da ilegalidade do ato. A alegação de que 

referidos afastamentos se deram em razão de gravidez e que, portanto, 

não computariam como período de afastamento carece de dilação 

probatória incompatível com o deferimento da tutela pretendida, já que, 

pelo que se depreende dos autos, somente o afastamento em razão da 

gestação é que seria excluído do computo, o que não incluiria doenças e 

tratamentos decorrentes dela. Dessa forma, não verifico preenchidos os 

requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, 

de modo que INDEFIRO O PEDIDO. Exclua-se a Secretaria de Estado de 

Educação, Esporte e Lazer dDe Mato Grosso (Seduc) do polo passivo, 

devendo ser feita a devia alteração no cadastro do processo. Tendo em 

vista o requerimento das partes pela não realização da audiência de 

conciliação, sendo o polo passivo integrado pelo Estado de Mato Grosso, 

cancele-se a audiência anteriormente designada retirando-a de pauta. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 

data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] 

Manual de Direito Administrativo, Lisboa, 1965, p. 154

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-86.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

1001191-86.2019.8.11.0108. REQUERENTE: MARIANA JOSEFA DA SILVA 

REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL PONTO DE MUTACAO LTDA - ME, 

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME 1001191-86.2019.8.11.0108 Decisão 

Vistos, etc. O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela 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 aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória". 

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). 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 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”. Nesse sentido Humberto Teodoro Jr[1]. 

Ensina que: As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os 

riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo 

desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam 

provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar 

os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de 

vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni 

iuris). No caso em tela, numa análise superficial, verifico que documentos 

anexados pelo autor são suficientes para embasar a concessão da tutela 

pretendida, sobretudo o documento que evidencia o protesto do título em 

nome do reclamante aliado à alegação de que não possui relação negocial 

com os demandados, extraindo-se dele a probabilidade do direito 

invocado. O perigo de dano é manifesto, haja vista que manutenção dos 

dados da autora no órgão de proteção ao crédito pode ocasionar-lhe 

inúmeros danos, inclusive a aparente impossibilidade de continuar a 

atividade econômica que desenvolve. A análise posterior dessa questão 

pode tornar o provimento definitivo inócuo. Portanto, quanto ao pedido de 

retirada dos registros do reclamante junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, entendo que deve ser deferido, uma vez que a continuidade de 

tais informações ampliará os danos eventualmente experimentados pela 

parte. Assim, estando presentes os requisitos para a concessão da tutela 

de urgência, o deferimento da tutela é medida inarredável. Neste sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXCLUSÃO DOS NOMES DO CADASTRO DA 

SERASA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

Para a ocorrência de litispendência é necessária tríplice identidade, ou 

seja, as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e o mesmo pedido. 

No caso, isso não se verificou porque não houve qualquer pedido de 

declaração de inexistência de débito naquela ação que tramitou no Juizado 

Especial. Não existe ilegalidade na concessão de tutela antecipada para 

excluir o nome dos devedores dos cadastros de inadimplência, quando 

pendente demanda judicial, onde se discute a existência do débito”.

(Recurso de Agravo de Instrumento nº 47366/2005, 2ª Câmara Cível do 

TJMT, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas. j. 22.11.2006, unânime). 

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA 

ANTECIPADA – PEDIDO DE VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DOS 

AUTORES EM CADASTRO NEGATIVO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – 

INDEFERIMENTO, TODAVIA, DO PLEITO RELATIVO À PROIBIÇÃO DE 

PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO – Lei nº 8.078/90, art. 43, § 4º. I. 

Legítimo é o procedimento adotado pela instituição financeira em inscrever 

o devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, por 

autorizado na legislação pertinente. II. Caso, todavia, em que movida ação 

de revisão de contrato, havendo discussão jurídica sobre o débito, 

pertinente a concessão de tutela antecipada para evitar a inscrição, sob 

pena de se frustrar, ao menos em parte, o direito de fundo discutido, pela 

imediata perda da credibilidade da mutuária na praça em que atua. III. O 

protesto do título representativo da dívida é procedimento legítimo e 

inerente à cobrança executiva, não podendo ser obstado em face de 

simples ajuizamento, pela devedora, de ação revisional do contrato de 

confissão de dívida, salvo situação excepcional, aqui não encontrada. 

Precedentes. IV. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, 

parcialmente provido. (STJ – RESP 486612 – SP – 4ª T. – Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior – DJU 23.06.2003 – p. 00384) De igual sorte, não vejo 

risco de irreversibilidade do provimento, uma vez que, na hipótese de 

julgamento improcedente, a reclamada poderá reinserir os dados da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, bem como será a parte autora 

responsabilizada em caso de má-fé. Do exposto, à vista das informações 

trazidas aos autos, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para 

DETERMINAR a SUSPENSÃO DOS PROTESTOS números 32730, 33057, 

33545, 3403, em nome de MARIANA JOSEFA DA SILVA, inscrita no CPF 

sob o núm. 946.126.841-68, do Cartório do 2º ofício da Comarca de 

Tapurah/MT, até ulterior decisão de mérito. Expeça-se ofício ao CARTÓRIO 

DO 2º OFÍCIO da Comarca de Tapurah/MT. Designe-se Audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada para comparecer a audiência de 

conciliação, sob pena de revelia e confissão. Caso não haja acordo, as 

Reclamadas terão o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia. Após, tornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito [1] Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – 

Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e 

procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., 

atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1661

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-47.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GLADISTONE ANTONIO DALLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DE FAVERI KIRNEV OAB - MT24103/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):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000534-47.2019.8.11.0108. REQUERENTE: GLADISTONE ANTONIO 

DALLAN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Trata-se de Ação de Reparação de Danos 

Materiais proposta por Gladistone Antônio Dallan em desfavor de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de provas em audiência. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil/2015 que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069210/3/2020 Página 568 de 574



é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Alega e 

demonstra documentalmente o autor que a queima de diversos aparelhos 

em sua residência teria ocorrido em virtude de descarga atmosférica (raio) 

sua na rede de eletrificação e findou por atingir, além de outras na 

circunvizinhança, sua unidade consumidora. Cabe frisar que 

responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, 

independendo de culpa (art. 14 do CDC). A ré, portanto, responde pelos 

danos causados a eletro-eletrônicos de seus usuários, a não ser que 

comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui 

não se verifica. Até porque em sua contestação a ré limita-se a 

argumentar que a negativa no pedido do autor deu-se em virtude de falta 

de juntada de documentos solicitados em procedimento na esfera 

administrativa, não questionando em momento algum se os danos foram ou 

não causados pela relatada descarga elétrica (raio), bem como não 

contesta os laudos e orçamentos anexados pelo autor. Nesta toada, é 

importante rememorar o disposto nos artigos 341 (ônus da impugnação 

específica) e 373, inciso II, todos do CPC, ônus dos quais não se 

desincumbiu a parte requerida. Tenho que existe verossimilhança na 

alegação da parte autora, que demonstrou com os orçamentos de 

assistências técnicas que diversos aparelhos de sua residência sofreram 

danos elétricos devido à descarga elétrica (raio). O defeito na prestação 

do serviço, assim, está na ineficácia do sistema de proteção da rede 

elétrica da reclamada, pois é dever desta garantir a segurança dos 

serviços prestados, consoante imposição legal (art. 22 do CDC). Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

DESCARGA DE ENERGIA EM REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE TELEVISOR. 

DANO MATERIAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003188984, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em 09/05/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003188984 RS, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 09/05/2012, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 17/05/2012)Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DE 

SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - DANO EM 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO - PAGAMENTO DE 

INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - NEXO DE CAUSALIDADE 

CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O 

segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo 

que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro (art. 

768 do CC). A responsabilidade da prestadora de serviço público é 

objetiva, em consonância com o art. 37, § 6º da CF. Comprovado nos 

autos por meio de perícia técnica, ainda que unilateral, que o dano 

ocasionado ao segurado se deu em decorrência de quedas e tensão de 

energia elétrica e, não tendo a ré, desconstituído os documentos e 

demonstrado a regularidade do serviço, limitando-se a afirmar que não 

houve nenhuma afetação na rede de distribuição no dia do sinistro, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. (N.U 

1032032-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE REGRESSO - DESCARGAS ELÉTRICAS - EQUIPAMENTO 

DANIFICADO - REPAROS REALIZADOS PELA SEGURADORA - 

RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO 

CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É 

de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a 

seguradora objetiva receber da concessionária de energia elétrica o valor 

que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, 

se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais 

causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados 

por problemas de descarga de energia elétrica . (N.U 

0024076-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) Dessa 

forma, comprovado o defeito no serviço, os danos e o nexo de 

causalidade, verifica-se que há dever da ré de suportar os custos do 

conserto dos aparelhos danificados, no valor total de R$ 39.920,00 (trinta 

e nove mil novecentos e vinte reais), conforme orçamentos apresentados 

pelo autor em sua inicial. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015, julgo procedente a pretensão inicial para 

CONDENAR a parte ré a pagar o valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais) à parte autora, corrigidos monetariamente pelo 

INPC e juros de mora de 1% a.m., contados da data do evento danoso 

(24.11.2017). Deixo de condenar a parte ré em custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios vez que tais verbas são incabíveis 

neste grau de jurisdição, conforme o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

P.R.I. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 07 de 

março de 2020. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, 

HOMOLOGO a decisão acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Com o trânsito, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000580-08.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FELICIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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))

 

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: 16/12/2019 

Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000580-08.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FELICIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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))

 

Certifico nos termos da legislação processual vigente que neste ato passo 

a INTIMAR as partes para se manifestar acerca da decisão ID 26065971 

ultima parte a seguir transcrita: "...Após, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 
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pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância. or fim, conclusos para deliberação. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000580-08.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FELICIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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))

 

Certifico nos termos da legislação processual vigente que neste ato passo 

a INTIMAR as partes para se manifestar acerca da decisão ID 26065971 

ultima parte a seguir transcrita: "...Após, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância. or fim, conclusos para deliberação. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000580-08.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FELICIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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))

 

Certifico nos termos da legislação processual vigente que neste ato passo 

a INTIMAR as partes para se manifestar acerca da decisão ID 26065971 

ultima parte a seguir transcrita: "...Após, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância. or fim, conclusos para deliberação. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000190-04.2020.8.11.0085

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

ADILSON PAULO TANSSINI OAB - 515.818.500-00 (REPRESENTANTE)

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU TOMAZZONI (REQUERIDO)

ANGELA VOGT WEBLER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000190-04.2020.8.11.0085. 

REPRESENTANTE: ADILSON PAULO TANSSINI REQUERIDO: ANGELA 

VOGT WEBLER, IRINEU TOMAZZONI Vistos. Segundo previsão do art. 

382, caput, do CPC, cabe ao autor do pedido, na petição inicial, apresentar 

as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e a 

menção com precisão dos fatos sobre os quais a prova há de recair, o 

que torna o seu pedido determinado. Assim, considerando a sumariedade 

procedimental, deverá o autor do pedido especificar as provas na própria 

petição inicial, ou seja, no caso de prova testemunhal, já arrolar as 

testemunhas. Dessa feita, evidenciam-se defeitos e irregularidades nos 

termos da inicial, os quais deverão ser sanados pela parte autora. Além 

disso, 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. É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem 

ser concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do CPC. Isto posto, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do CPC, 

bem como para comprovar nos autos a miserabilidade alegada, não 

havendo comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de 

custas, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (CPC §2º do art. 

99 e art. 290). Às providências. CUMPRA-SE. Terra Nova do Norte, data 

da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000421-65.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN MARIANE MORAES DOS SANTOS OAB - MT26297/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. S. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO OAB - MT19749/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000421-65.2019.8.11.0085. 

AUTOR(A): FRANCISCA ALVES MACHADO RÉU: HAIAS DA SILVA 

RODRIGUES Vistos. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Extinção de 

União Estável c/c Partilha de Bens movida por FRANCISCA ALVES 

MACHADO em face de HAIAS DA SILVA RODRIGUES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial foi recebida no Id. 22222332. Designada 

audiência de conciliação, as partes reconheceram que viveram em união 

estável e pugnaram por sua dissolução, além de formularem acordo com 

relação à partilha de bens, conforme consignado na ata de audiência de 

Id. 24836911. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que as partes acordaram com 

relação ao reconhecimento e dissolução de união estável, bem como a 

partilha de bens. Assim, tendo as partes se manifestado de forma livre e 

consciente quanto ao disposto no acordo, sendo elas maiores e capazes, 

assim como o direito discutido ser passível de transação, não há óbice 

quanto a sua homologação. Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo de Id. 24836911, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta sentença e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. FIXO os honorários advocatícios proporcionais em 5 (cinco) URH, 

conforme tabela da OAB/MT, pelo serviço até então prestado, devendo a 

Secretaria de Vara expedir a competente certidão. Custas pro rata, 

ficando suspensa a cota da autora, eis que beneficiária da justiça gratuita. 

Publique-se. Intimem-se. Às providências. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000666-76.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR LUIS LORENZON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LOVISON OAB - MT19013/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico que até a presente data, não 

aportaram esta secretaria eventuais informações acerca da realização ou 

não da perícia e/ou eventual laudo laudo pericial (cf. ID 27177791). 

Certifico ainda que passo a intimar a parte autora, para, querendo, 

manifestar-se no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000135-87.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REQUERIDO)

 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO 15 DIAS

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000144-49.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA GISLAINE LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cleuza Meireles da Silva (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o 

prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, a juntada das 

PRIMEIRAS DECLARAÇÕES pela INVENTARIANTE, CLEUZA MEIRELES DA 

SILVA. TERRA NOVA DO NORTE, 9 de março de 2020. SILVANA 

LAZAROTO Técnica Judiciária(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: 1000134-05.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GOMES DE BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIMIR JOSE MILENI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAX ALEI GOULART OAB - MT8403/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO sob o ID 

26560139, foi apresentada TEMPESTIVAMENTE pela parte Promovida. 

CERTIFICO ainda, que devidamente intimada em audiência ID 25869647, a 

parte PROMOVENTE, deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentar 

IMPUGNAÇÃO. CERTIFICO por fim, que neste ato passo a intimar as partes 

PROMOVENTE e PROMOVIDA, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentalmente, a sua relevância. TERRA NOVA DO NORTE, 9 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: 1000134-05.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GOMES DE BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIMIR JOSE MILENI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAX ALEI GOULART OAB - MT8403/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO sob o ID 

26560139, foi apresentada TEMPESTIVAMENTE pela parte Promovida. 

CERTIFICO ainda, que devidamente intimada em audiência ID 25869647, a 

parte PROMOVENTE, deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentar 

IMPUGNAÇÃO. CERTIFICO por fim, que neste ato passo a intimar as partes 

PROMOVENTE e PROMOVIDA, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentalmente, a sua relevância. TERRA NOVA DO NORTE, 9 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000932-63.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GUIMARAES MARIANO WIDAL (INVENTARIANTE)

SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

HELDER GUIMARAES MARIANO OAB - MS18941 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RÉUS DESCONHECIDOS (REU)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, no valor de 

R$ 34,10. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000175-69.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON FURQUIM DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000197-30.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LORENNA CRISTINNY JARDIM LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016037A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PDF ANEXO

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-86.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VICENTE DE LIMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN DE BARROS DOS SANTOS OAB - MT20467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000288-86.2020.8.11.0085 POLO ATIVO:FRANCISCO 

VICENTE DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALLAN DE BARROS 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: AUDIÊNCIAS 

DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA DO NORTE Data: 23/04/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: AVENIDA 12 DE ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA 

NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 . 8 de março de 2020 (Assinado 

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

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Certidão 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))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PERES FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE–MT PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 

Processo n. 1000646-12.2019.8.11.0077 CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CERTIFICO, para fins de pagamento de honorários 

advocatícios, em cumprimento ao determinado Provimento nº 

09/2007-CGJ/MT, que o advogado Dr. Hilman Moura Vargas – OAB/MT n. 

19.516-A, nomeado como Defensor Dativo, nos autos supramencionados, 

faz jus a quantia de 04 URHs/2019, equivalente a R$ 3.714,06 (Três mil, 

setecentos e quatorze reais e seis centavos), relativo a honorários 

advocatícios. DECISÃO (ID 29809268 ): “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 ”. Vila Bela da Santíssima Trindade, 9 

de março de 2020 (assinado digitalmente) Antoninho Marmo da Silva Junior 

Gestor Judiciário SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua Municipal, s/nº, 

Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 

Cep:78.245-000, Fone: (65) 3259-1204.

Edital Intimação

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, ANTIGA RUA MUNICIPAL, 

CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

INTERDIÇÃO - PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

PROCESSO n. 1000387-17.2019.8.11.0077

Valor da causa: R$ 1.000,00

ESPÉCIE: [Assistência Judiciária Gratuita, Capacidade Processual, Citação, 

Liminar, Intimação / Notificação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

 POLO ATIVO: Nome: DORALICE APARECIDA GARCIA ORTIZ

Endereço: RUA DOZE, 0, JARDIM AEROPORTO, VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000

POLO PASSIVO: Nome: MARIA GILDA GARCIA

Endereço: R DOZE, 0, JARDIM AEROPORTO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000

 O MM. Juiz de Direito Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito da Vara 

Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, aos terceiros e eventuais interessados, que se processam por 

este juízo, pela via eletrônica, os Autos de Curatela n° 

1000387-17.2019.8.11.0077 –PJE, promovida por Doralice Aparecida 

Garcia Ortiz em desfavor de MARIA GILDA GARCIA, brasileira, solteira, 

deficiente física, CPF: 018.367.311-59, RG não possui, Endereço: Rua 

Doze/ Rua Pedro Delabeneta, s/nº, Jardim Aeroporto, Cidade: Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, TORNANDO PÚBLICA a r. sentença prolatada no 

ID 23045148, a qual declara a INTERDIÇÃO de MARIA GILDA GARCIA, 

acima qualificada, declarando-a absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do Artigo 3º, II, do Código 

Civil, e, de acordo com o Artigo 1.775 do Código.

 SENTENÇA (ID 23045148): "Processo: 1000387-17.2019.8.11.0077. 

Vistos, etc. Dou a parte requerida por citada na presente oportunidade. 

Doralice Aparecida Garcia Ortiz ajuizou AÇÃO DE INTERDIÇÃO de Maria 

Gilda Garcia, ambas qualificadas nos autos, alegando que a interditanda 

não tem condições de reger sua própria vida, por possuir deficiência 

mental e física irreversível em razão da idade avançada. Na entrevista 

compareceu a interditanda e colhida sua assinatura no termo. Ouvido o 

Ministério Público Estadual, este se manifestou pugnando pela procedência 

da demanda, nomeado a requerente como curadora do interditando. 

Relatei. Decido. Ratificadas as alegações da inicial pelo interrogatório, 

verifico que a requerida deve, realmente, ser interditada, pois, examinada, 

concluiu-se que apresenta lucidez, mas é totalmente incapaz de gerir seus 

atos em razão da condição física limitada, impressão que se colheu em 

entrevista judicial, de modo que é desprovida de capacidade de fato. Ante 

o exposto, decreto a interdição da requerida Maria Gilda Garcia, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente todos os 

atos da vida civil, na forma do art. 3º, II, do Código Civil, e, de acordo com 

o art. 1.775 do Código Civil, nomeio-lhe como Curador a requerente 

Doralice Aparecida Garcia Ortiz. Em obediência ao disposto no art. 9º, III, 

do Código Civil, cumpra-se o disposto no art. 755, §3º do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o competente Termo de Curatela Definitiva. P. R. 

I. C. Dou como transitada em julgado nesta data, em razão da ausência de 

interesse recursal. Arbitro honorários advocatícios à advogada dativa Dra. 

Regiane da Silva Vieira, OAB/MT 22.517-O, no montante de 03 (três) URH, 

equivalente a R$ 2.785,55, consoante arbitramento proporcional ao item 

11.1 da Tabela XI da OAB/MT 2019, justificando a redução do valor ali 

previsto em razão da singeleza da demanda e da ausência de lide. 

Expeça-se certidão de débito para fins de cobrança".

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, Monik Assad de Lima, 

Analista Judiciária, digitei.

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 19 de fevereiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antoninho Marmo da Silva Junior

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento nº 56/07-CGJ

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais 

vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet.

No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço "Leia aqui seu 

código" e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE.

No computador: com o portal aberto, acesse o serviço "Leia aqui seu 

código", clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o 

"Código" localizado abaixo do QRCODE.

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema.

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

"Solicitar Habilitação", sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba "Expedientes" no "Painel do Representante Processual", 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Vera

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-32.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DE FARIAS OAB - MT24871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DA CRUZ (REU)

 

PROCESSO n. 1000133-32.2020.8.11.0102 POLO ATIVO:WILSON 

ANTONIO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXSANDRO 

DE FARIAS POLO PASSIVO: MARCELO FERREIRA DA CRUZ FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 24/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA 
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OTAWA, 1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 . 9 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: 1000134-17.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPENSADOS BELLO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000134-17.2020.8.11.0102 POLO ATIVO:AUTO POSTO 

SORRISAO LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA 

GRAMKOW POLO PASSIVO: COMPENSADOS BELLO EIRELI - ME 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 24/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: 

AVENIDA OTAWA, 1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 . 9 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JUSCIMEIRA 

 

EDITAL Nº 001/2020-DF. 

CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS JUDICIAIS 

 

ANEXO 

 
PROC. ANO CLASSE AUTOR DO FATO VÍTIMA 

1 1997 Termo Circunstaciado 
RAFAEL BARROS DA COSTA e ANTÔNIO 
MARIA FÉLIX 

JOÃO SILVA DE SOUZA 

2 1997 Termo Circunstaciado MANOEL ROCHA DE CARVALHO JOAQUIM PAULO XIMENES e OUTROS 

3 1997 Termo Circunstaciado VALDECI RAMOS DA CRUZ CELSO DE OLIVEIRA e OUTROS 

4 1997 Termo Circunstaciado JURANDIR DE MELO DA COSTA MANOEL DA ROCHA CARVALHO 

5 1997 Termo Circunstaciado LUIZ GONZAGA PROENÇA ZERANIL LUZIANI DA SILVA 

6 1997 Termo Circunstaciado ROSÂNGELA DE FÁTIMA SOVINSKI MARCELO MACHADO DA SILVA 

7 1997 Termo Circunstaciado VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS JAQUELINE DUARTE DDE SOUZA 

8 1997 Termo Circunstaciado PEDRO VALEIRO 
CRECI-CONSELHO REGIONAL DOS 

CORRETORES DE IMÓVEIS 

9 1997 Termo Circunstaciado JOSÉ PEREIRA SOBRINHO APARECIDA MARCOS DE ARRUDA 

11 1997 Termo Circunstaciado SEVERINO JOAQUIM DA SILVA MARILENE APARECIDA DE JESUS 

12 1997 Termo Circunstaciado REGINALDO ALVES DA SILVA ANDERSON RICARDO DE ASSIS 

13 1997 Termo Circunstaciado ODAIR JOSÉ GONÇALVES 
WALLACE MARINHO DO 

NASCIMENTO 

14 1997 Termo Circunstaciado 
VANDERLEI MARTINS VIEIRA e LUCIMAR 

CANDIDA DE JESUS 
A SOCIEDADE 

16 1997 Termo Circunstaciado RUBENS MARQUES TEIXEIRA 
JUMAR MARTINS DE ALMEIDA 

e DEUSIMAR RODRIGO LEITE 

17 1997 Termo Circunstaciado ODETE MARCOS ARRUDA LELIA TEIXEIRA DA SILVA 

18 1997 Termo Circunstaciado JULEI RODRIGUES MIRANDA MARIA APARECIDA DOS SANTOS 

19 1997 Termo Circunstaciado JULEI RODRIGUES MIRANDA TEREZA TEODOZIO DOS SANTOS 

20 1997 Termo Circunstaciado RONIVAL SOARES SANTOS ANTÔNIO VIANA DE MOURA 

21 1997 Termo Circunstaciado EDGAR MOTA SAMPAIO FÁTIMA FERREIRA DA SILVA 

22 1997 Termo Circunstaciado VALTEMI SAMPAIO DOS SANTOS MARIA DE LOURDES DUARTE 

23 1997 Termo Circunstaciado JOSÉ LOPES GUIMARÃES FILHO LEILA APARECIDA CAMPOS 

24 1997 Termo Circunstaciado DONIZETTI NUNES BARBOSA 

FABIANA MARCELINO 

BARBOSA e FABRICIO 

MARCELINO BARBOSA 

25 1997 Termo Circunstaciado 

MARIA AMÉLIA M. UMENO, GILSON 

PEREIRA DE SOUZA, MANOEL PEREIRA 

ROLDÃO, WASHIGTON PAIN NETO, 
WILLIAM FERREIRA DA SILVA, GESSIVAL 

SODRÉ MASCARENHAS, MARCOS 

VINÍCIUS MASCARENHAS e OUTROS 

A SOCIEDADE 

28 1997 Termo Circunstaciado LINDOMAR LELIS DA CRUZ 
EURIPEDES DIVINO 
REZENDE e 

RUDEMBERGUE SOARES 

29 1998 Termo Circunstaciado ENEDINA MARTINS BARBOSA EVA ALVES DOS SANTOS 

30 1998 Termo Circunstaciado MARIA ANA BATISTA FABIANA ANGÉLICA DE JESUS 

32 1998 Termo Circunstaciado MARQUESUEL BISPO PEREIRA CÍCERO LUIZ DA SILVA 

34 1998 Termo Circunstaciado JOSÉ JÚNIOR XAVIER NÍVEIA PEREIRA SALES 

35 1998 Termo Circunstaciado EDIRLEY CELESTINO DOS SANTOS LUIZ PAULO ARAÚJO DA CRUZ 

36 1998 Termo Circunstaciado ENEDINA MARIA DA SILVA SIQUEIRA LINDOMAR CASTRO SIQUEIRA 

37 1998 Termo Circunstaciado MANOEL ROCJHA DE CARVALHO LUIZ CARLOS DA SILVA 

38 1998 Termo Circunstaciado 
JUCIMAR MENDES e GERALDA 

LUIZA COSTA 

OBEDES PEREIRA CAMPOS e HILDA 

MARIA SANTANA 

39 1998 Termo Circunstaciado CASSIMIRO FRANCISCO COELHO MAURO PEREIRA CAMPOS 

40 1998 Termo Circunstaciado 
SIVALDO COSTA, MARIA APARECIDA 
ROSA DE JESUS, MARIA HELENA 

ANGÉLICA DE JESUS 

 

41 1998 Termo Circunstaciado CASSIMIRO FRANCISCO COELHO LUZIA MARIA COELHO 

42 1998 Termo Circunstaciado ANDERSON RICARDO DE ASSIS 

ITAMAR MARCOS DE 
ARRUDA, CARLA LOURENÇO 

ANDRADE, VANDERLEI 

PEREIRA BATISTA e LILIANE 
OLIVEIRA DOS SANTOS 

43 1998 Termo Circunstaciado EURIPEDES DIVINO REZENDE 
ELZA MARQUES DE OLIVEIRA e 

SIMÔNEA DA CRUZ 

44 1998 Termo Circunstaciado LUIZ CARLOS NUNES MARINICE PATROCINA RODRIGUES 

45 1998 Termo Circunstaciado VALDENILSON DE ARRUDA PIRES MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA 

46 1998 Termo Circunstaciado JOÃO CARLOS TERNES ANTÔNIO EURÍPEDES DINIZ 

47 1998 Termo Circunstaciado GEANSON APARECIDO COELHO, MAILDES O ESTADO 
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FERREIRA DA SILVA e WILLIAM 

FERREIRA DA SILVA 

48 1998 Termo Circunstaciado 

GISLAINE QUEIROZ DE SOUZA, ELIANE 
QUEIROZ DE SOUZA E LAURELIA 

CAMPOS 

DE LIMA 

 

49 1998 Termo Circunstaciado 
AQUINO EVANGELISTA DA SILVA e 

VALDETE ALVES DOS SANTOS 
DIVINA BARBOSA DA SILVA 

52 1998 Termo Circunstaciado MARIA ANA BATISTA 
FABIANA ANGÉLICA DE 

JESUS 

53 1998 Termo Circunstaciado MARIA APARECIDA VAZ PASSARINHO ANTÔNIO EURÍPEDES DINIZ 

54 1998 Termo Circunstaciado CRISTIANO PINHEIRO DA SILVA EDGAR FERREIRA 

1 1999 Termo Circunstaciado JOENIL GONÇALVES BARBOSA HELMUT MARIA HENNING 

2 1999 Termo Circunstaciado MARCOS DA SILVA MARCOLINO ALICE PEREIRA RODRIGUES 

4 1999 Termo Circunstaciado ADRIANO SANTANA DE OLIVEIRA 
HERISON COSTA DOS 
SANTOS 

5 1999 Termo Circunstaciado CARLOS MENDES DE SOUZA SUELY DE MOURA 

6 1999 Termo Circunstaciado VORDILEI DOS REIS FONSECA 
EDINALDO RODRIGUES DE 

LIMA 

7 1999 Termo Circunstaciado 

IVANI CÂNDIDA DE OLIVEIRA, DEJANIRO 

PEREIRA DIAS e EDIMILSON RODRIGUES 

DA MOTA 

RUTE ALVES DA SILVA 

8 1999 Termo Circunstaciado 
JESON ALVES SANTANA e WALDEIR LUIZ 
NICOCHELLI 

JOSÉ MARQUES ANTÔNIO 

9 1999 Termo Circunstaciado 
VALDIR BASTISTA, IVANI DA SILVA 

DOMINGOS e OUTROS 

MARCOS ROBERTO SILVA, JOSÉ 

ALVES DA SILVA e OUTROS 

10 1999 Termo Circunstaciado ANDERSON GOMES LIMA A SOCIEDADE 

12 1999 Termo Circunstaciado LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA GILBERTO DE CARVALHO 

13 1999 Termo Circunstaciado SÉRGIO SILVANO DOS SANTOS  

14 1999 Termo Circunstaciado DORVAL PASSARINI FRANCISCO GOMES DA FONSECA 

15 1999 Termo Circunstaciado 

RONIE PETERSON MENEZES FRANÇA, 

SIVALDO ANTONIO SILVA, FAGNER P. DA 
SILVA, PABLO DE MOURA SILVA, 

EDVALDO DOS ANJOS CARVALHO e 

DIANA RAQUEL DA SILVA 

 

16 1999 Termo Circunstaciado ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS GLEICY KELLY SOUZA SANTOS 

17 1999 Termo Circunstaciado LÁZARO RODRIGUES DE ARRUDA ANGELINA RODRIGUES DA MOTA 

18 1999 Termo Circunstaciado PAULINO SANCHES FÁBIO ITACARAMBY SILVA 

19 1999 Termo Circunstaciado ANTÔNIO CARLOS FABRI THAYS SOARES MARQUES 

20 1999 Termo Circunstaciado LAURINDO FONSECA DE MORAES INGUIDA GIANI RIBEIRO DA COSTA 

21 1999 Termo Circunstaciado A APURAR COMUNIDADE GROTA VERMELHA 

22 1999 Termo Circunstaciado EDJALMA CÂNDIDO DA SILVA e OUTROS  

29 1999 Termo Circunstaciado 
MAILDES FERREIRA DA SILVA e 

WILLIAM FERREIRA DA SILVA 

A SOCIEDADE(REFERE-SE À 

INQUÉRITO POLICIAL ESSE 

NÚMERO) 

1 2000 Termo Circunstaciado ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA ADRIANO PEREIRA ROCHA 

2 2000 Termo Circunstaciado ADEMILSON PIRES DA SILVA EDIMAR SOUZA SILVA 

3 2000 Termo Circunstaciado SIDNEY PEREIRA DA SILVA EDIMAR SOUZA SILVA 

4 2000 Termo Circunstaciado FAGNER PINHEIRO DA SILVA ERISLEY DOS ANJOS COIMBRA 

6 2000 Termo Circunstaciado EURIDES ROBERTA DA SILVA ALOIZIO SOUZA PEREIRA 

7 2000 Termo Circunstaciado ADOGRIMAR PEREIRA DA SILVA CARLA DANIELE DA SILVA 

8 2000 Termo Circunstaciado LUCIANA OTAVIANO PEREIRA DANILO DE SOUZA REIS CARDOSO 

9 2000 Termo Circunstaciado HILDA KEIKO FUJII AMARAL A SOCIEDADE 

11 2000 Termo Circunstaciado JOSÉ JÚNIOR XAVIER 

JOÃO BATISTA DE 

OLIVEIRA E SANDRA 
MARIA LOPES 

12 2000 Termo Circunstaciado JOSÉ RODRIGUES DE MORAES A SOCIEDADE 

14 2000 Termo Circunstaciado PAULO HENRIQUE NETO MARTA GUIMARÃES DA SILVA 

15 2000 Termo Circunstaciado JOENIR ARRUDA E SILVA 
WAGNA BENEDITA PEREIRA DE 
SOUZA 

18 2000 Termo Circunstaciado MILTON ZAMARO JOSÉ ZAMARO 

20 2000 Termo Circunstaciado JOSÉ CARDOSO MAISA MENDES RAMOS 

21 2000 Termo Circunstaciado VIVALDO ALVES VIEIRA A SOCIEDADE 

23 2000 Termo Circunstaciado EDUARDO PEREIRA DA SILVA A SOCIEDADE 

44 2000 Termo Circunstaciado ANTONIO COSTA DE BARROS A SOCIEDADE 

45 2000 Termo Circunstaciado 
MARIA GLORIA DE SOUZA E ELIZABETE 

LOPES DE SOUZA 
MÔNICA NOGUEIRA DE LIMA 

5 2000 Termo Circunstaciado JOSÉ NILSON LANDRIM DA SILVA A SOCIEDADE 

10 2000 Termo Circunstaciado JOSÉ BATISTA RABELO A SOCIEDADE 

13 2000 Termo Circunstaciado ADENIZIO PEREIRA A SOCIEDADE 

16 2000 Termo Circunstaciado PAULO FRANCO DE CASTRO A SOCIEDADE 

17 2000 Termo Circunstaciado ANTÔNIO OTÁVIO DE SOUZA A SOCIEDADE 

19 2000 Termo Circunstaciado GERALDO FERREIRA DOS ANJOS ODAIR JOSÉ GONÇALVES 

22 2000 Termo Circunstaciado NELSON JOSÉ NEVES A SOCIEDADE 

25 2000 Termo Circunstaciado EDVANIO ELIAS FLORENTINO A SOCIEDADE 

26 2000 Termo Circunstaciado JOSÉ DIRCEU WINCK LÚCIO JOSÉ DOS SANTOS 
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27 2000 Termo Circunstaciado EDITH LEITE DA SILVA PEROMILIA JOSÉ DE LIMA BARBOSA 

28 2000 Termo Circunstaciado JOSÉ CARLOS LOPES DOS SANTOS 
A SOCIEDADE e SÉRGIO OLIVEIRA 

DOS ANJOS 

29 2000 Termo Circunstaciado GERALDO FERNANDES NUNES A SOCIEDADE 

32 2000 Termo Circunstaciado MARIA ANTÔNIA ARANTES PAULITA MACHADO CAMPOS 

34 2000 Termo Circunstaciado NELICE SOUZA COSTA JAQUELINE SOUZA OLIVEIRA COSTA 

39 2000 Termo Circunstaciado SÉRGIO OLIVEIRA DOS ANJOS  

40 2000 Termo Circunstaciado VALDIR FERREIRA DOS SANTOS RAMON ARAÚJO ITACARAMBY 

41 2000 Termo Circunstaciado PAULINO SANCHES MAIR OLIVEIRA ITACARAMBY 

42 2000 Termo Circunstaciado FAUSTO DOMINGOS MARTINS A SOCIEDADE 

43 2000 Termo Circunstaciado JUCIMAR MENDES 
EDNA MENDES DE SOUZA e EDSON 

ALVES 

16 2001 Termo Circunstaciado MÁRIO SÉRGIO REIS DA SILVA A SOCIEDADE 

27 2001 Termo Circunstaciado REGINALDO ALVES DA SILVA A SOCIEDADE 

33 2001 Termo Circunstaciado JOSIVALDO CARVALHO BARBOSA A SOCIEDADE 

40 2001 Termo Circunstaciado SÔNIA PINHEIRO DE MATOS SÔNIA APARECIDA RIBEIRO 

43 2001 Termo Circunstaciado MARIA NILZA MONÇÃO DOURADO A SOCIEDADE 

44 2001 Termo Circunstaciado 
ADEVAIL OLIMPIO SANTA NA E MAGNA 
PEREIRA DE MORAES 

GESSILENE PAULA DOS 
SANTOS 

46 2001 Termo Circunstaciado JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA A JUSTIÇA PUBLICA 

47 2001 Termo Circunstaciado MARCOS NONATO ARRAES A JUSTIÇA PUBLICA 

54 2001 Termo Circunstaciado EDILAMEIRE DE ALMEIDA LIMA A SOCIEDADE 

56 2001 Termo Circunstaciado ADELINA CARDOSO DOS SANTOS ROLDÃO A SOCIEDADE 

57 2001 Termo Circunstaciado CRISTIANO KIENEN PENHA A SOCIEDADE 

58 2001 Termo Circunstaciado JOSÉLIA SOUZA DE OLIVEIRA A SOCIEDADE 

60 2001 Termo Circunstaciado 

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS FILHO, 

VORDILEI DOS REIS FONSECA, VAGNER 

SANTOS DE OLIVEIRA, LUCIANO PAULO 
RODRIGUES, CRISTIANO EGÍDIO KLEY 

SCHUH, JHONNY MÁRCIO KLEY MACIEL E 

RICARDO GLOSKE KLEY 

 

62 2001 Termo Circunstaciado EDIMILSON GALDINO 
MARIA LUIZA FLORETIN 

GUERREIRO 

2 2001 Termo Circunstaciado JUAREZ ALVES BEZERRA A SOCIEDADE 

3 2001 Termo Circunstaciado WAGNER ROBERTO DE ARAÚJO ROSE FERNANDES DE MELO 

4 2001 Termo Circunstaciado GEANSON APARECIDO COELHO ROMIS CAMARGO MOREIRA 

5 2001 Termo Circunstaciado IVALDEMIR FERREIRA DE SOUZA A SOCIEDADE 

7 2001 Termo Circunstaciado MARIA MARTINS RODRIGUES MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

8 2001 Termo Circunstaciado ROGÉRIO FIDÉLIS PEREIRA PAULINO SANCHES 

9 2001 Termo Circunstaciado RICARDO VIEIRA RODRIGIES IONA PIRES DOS SANTOS 

10 2001 Termo Circunstaciado VALDEMI JOSÉ DOS SANTOS  

11 2001 Termo Circunstaciado LUCINÉIA DOS SANTOS MAIR OLIVEIRA ITACARAMBY 

12 2001 Termo Circunstaciado MARIA ODETE GOMES MARIA APARECIDA DA SILVA 

13 2001 Termo Circunstaciado AILTON JOSÉ BRITO DA SILVA CARMEM REGINA MAGALHÃES 

15 2001 Termo Circunstaciado FRANÇOIS MENDES DA SILVA LINDMÁRCIA PEREIRA DOS SANTOS 

17 2001 Termo Circunstaciado 
REINALDO MOREIRA DE MORAIS , JOSÉ 
ALVES DOS SANTOS FILHO e IVANI 

FERREIRA DA SILVA 

JOSÉ SANTANA PEREIRA 

18 2001 Termo Circunstaciado 
ATHAIDE PEREIRA ROCHA e MARLENE 

SANTANA DE ANDRADE 

MARIA DO SOCORRO 

GONÇALVES 

20 2001 Termo Circunstaciado DEVAIR MENDES DE OLIVEIRA 
ROSÂNGELA NUNES VIEIRA 

MENDES 

22 2001 Termo Circunstaciado PAULO SÉRGIO DOS SANTOS JOAQUIM AUGUSTO BRAGA NETO 

23 2001 Termo Circunstaciado 
DELMIRO NASCIMENTO, EURÍPEDES 
REZENDE e ALCENIR ALVES DE ARAÚJO 

JOSÉ HUMBERTO 
DAMASCENA 

24 2001 Termo Circunstaciado NELMA BERNRDO DE AGUIAR GENALDA DA SILVA 

25 2001 Termo Circunstaciado 

ERIVALDO LEITÃODE ALMEIDA, 

REGINALDO ALVES DA SILVA e MÁRCIO 
LUIZ ALVES 

ADEMIR JOSÉ DA SILVA 

26 2001 Termo Circunstaciado PAULO SÉRGIO DOS SANTOS JOSÉ LUIZ DE SOUZA 

28 2001 Termo Circunstaciado SIDNEI DA LUZ JUSTIÇA PÚBLICA 

29 2001 Termo Circunstaciado CELSO STRALIOTTO ALZIRA VARGAS DE OLIVEIRA 

30 2001 Termo Circunstaciado 
JOSÉ ENIAS MARTINS e JOSÉ FRANCISCO 

DA SILVA 
A SOCIEDADE 

31 2001 Termo Circunstaciado JOÃO BATISTA QUEIROZ A SOCIEDADE 

32 2001 Termo Circunstaciado CRECENCIANO MOREIRA DA SILVA A SOCIEDADE 

34 2001 Termo Circunstaciado TEREZINHA DE JESUS FERREIRA A SOCIEDADE 

35 2001 Termo Circunstaciado 
REGILÂNDIA DA SILVA TAVARES 
PESSANHA 

A SOCIEDADE 

36 2001 Termo Circunstaciado PAULINO SANCHES A SOCIEDADE 

37 2001 Termo Circunstaciado 

CARLOS JOSÉ DA SILVA, VANIN JOSÉ DA 

SILVA, CÉLIO DOS SANTOS SILVA e 
PEDRO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 

MARIA DO SOCORRO 

MOREIRA GOMES 

38 2001 Termo Circunstaciado ADÃO FERREIRA DA SILVA SERAFIM FERREIRA DA COSTA 

39 2001 Termo Circunstaciado 
VANESSA GOMES DA SILVA e VÂNIA 

GOMES DA SILVA 
SUELI BATISTA DE LIMA 
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41 2001 Termo Circunstaciado JOSEVÂNIA MARIA CASTELUBER A SOCIEDADE 

42 2001 Termo Circunstaciado JOSEVÂNIA MARIA CASTELUBER VONEIDE PEREIRA DE SOUZA 

48 2001 Termo Circunstaciado ROSALVO CÂNDIDO DE OLIVEIRA A JUSTIÇA PÚBLICA 

49 2001 Termo Circunstaciado SEBASTIÃO ALVES DA ROCHA EUNICE CORREA DA ROCHA 

51 2001 Termo Circunstaciado SILVANA SOARES DE OLIVEIRA ELISÂNGELA DIAS FIGUEIREDO 

52 2001 Termo Circunstaciado DIVINO CHAVES BORGES ROSILENE DOS SANTOS 

53 2001 Termo Circunstaciado LUIZ ANTÔNIO MARQUES 
ELIRONI CARDOSO DA SILVA e 

GLEICY FERREIRA DA SILVA 

61 2001 Termo Circunstaciado EDVALDO LUIZ DOS SANTOS ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS 

63 2001 Termo Circunstaciado VALBER JOSÉ DA SILVA VALBER JÚNIOR CAMPOS DA SILVA 

2 2002 Termo Circunstaciado GONÇALINO FIGUEIREDO DE SOUZA A SOCIEDADE 

3 2002 Termo Circunstaciado ENILTON DA SILVA OLIVEIRA A SOCIEDADE 

4 2002 Termo Circunstaciado MARCILENE BERNARDO DE AGUIAR A SOCIEDADE 

5 2002 Termo Circunstaciado DOMINGOS ROSA SILVA A SOCIEDADE 

6 2002 Termo Circunstaciado MARIA AURENIDES FERREIRA DOS ANJOS A SOCIEDADE 

7 2002 Termo Circunstaciado ANIERSON SILVA SOUZA JOÃO RIBEIRO DE SOUZA 

8 2002 Termo Circunstaciado MÁRIO AUGUSTO BARBOSA LUCAS ALVES BOLONHEIS 

13 2002 Termo Circunstaciado HILDA KEIKO FUJII AMARAL A SOCIEDADE 

19 2002 Termo Circunstaciado JAQUELINE SOARES SENRA 
MARCILENE FRANCISCA DE 
ALMEIDA 

21 2002 Termo Circunstaciado 
PEDRO PAULO RODRIGUES DOS 

SANTOS 

MARIA ANGELA PIRES BARBOSA E 

HEIDA LIDIANY PIRES DIAS 

29 2002 Termo Circunstaciado ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO 

33 2002 Termo Circunstaciado OLDERIGES RODRIGUES DA SILVA NETO JOSIMAR CARDOSO DOS SANTOS 

46 2002 Termo Circunstaciado CRISTIANO PINHEIRO DA SILVA O ESTADO 

56 2002 Termo Circunstaciado VORDILEI DOS REIS FONSECA RONALDO APARECIDO FIGUEIREDO 

63 2002 Termo Circunstaciado 
MARIOZAN CABRAL DE 

OLIVEIRA 
A COLETIVIDADE 

10 2002 Termo Circunstaciado CARLOS ROBERTO MARTINS A SOCIEDADE 

11 2002 Termo Circunstaciado JOSÉ DEMÉSIO DE LIMA  

14 2002 Termo Circunstaciado 
MARCOS ROBERTO PEIGO DE 

ALMEIDA 
JOSEMAR GOMES DE SÁ 

15 2002 Termo Circunstaciado ANA EULICE CANOVA PABLOS ILDA FURTADO DE OLIVEIRA 

17 2002 Termo Circunstaciado ANTÔNIA SÍLVIA DA CRUZ ALICE PEREIRA DA SILVA 

18 2002 Termo Circunstaciado ROSENIL MENDES SANCHINI GLADES LOPES DOS SANTOS 

20 2002 Termo Circunstaciado JOSÉ OLIVEIRA MATOS A SOCIEDADE 

23 2002 Termo Circunstaciado MANOEL TELES DOS SANTOS VALDINEI CORREIA DA ROCHA 

27 2002 Termo Circunstaciado AELSON ALVES DE SOUZA A SOCIEDADE 

28 2002 Termo Circunstaciado ORANDI OTÁVIO DE SOUZA MARIA DO CARMO DUARTE SOUZA 

30 2002 Termo Circunstaciado ORANDI OTÁVIO DE SOUZA JOSÉ APARECIDO DE SOUZA LIMA 

31 2002 Termo Circunstaciado ZILDO FONTORA OLIVEIRA MANOEL ANTÔNIO DA SILVA 

32 2002 Termo Circunstaciado 

DOUGLAS OLIVEIRA FRANCO, ODAIR 

JOSÉ GONÇALVES, EDEVALDO DOS 

ANJOS CARVALHO, ADENISIO PEREIRA, 

JOSÉ CESAR GONÇALVES BARBOSA e 

JOSIVALDO CARVALHO BARBOSA 

A SOCIEDADE 

34 2002 Termo Circunstaciado ASSIZO MENDES RODRIGUES A SOCIEDADE 

36 2002 Termo Circunstaciado JOSÉ BATISTA DA ROCHA CARMEM REGINA MAGALHÃES 

37 2002 Termo Circunstaciado JORGE ANTÔNIO DE ALMEIDA ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA SILVA 

39 2002 Termo Circunstaciado ALCEU EURÍPEDES CINTRA MARINO DE BRITO SILVA 

40 2002 Termo Circunstaciado LUCIO JOSÉ DOS SANTOS A SOCIEDADE 

41 2002 Termo Circunstaciado WECHINTON GOMES DE BRITO WELTER ANTÔNIO MACHADO 

42 2002 Termo Circunstaciado WECHINTON GOMES DE BRITO PAULO ROBERTO PEREIRA RAMOS 

45 2002 Termo Circunstaciado LUZIA DE SOUZA SANTOS MANOEL DE SOUZA SANTOS 

47 2002 Termo Circunstaciado CLAUDEMIRO RODRIGUES NUNES ALICE PEREIRA DA SILVA 

48 2002 Termo Circunstaciado 
BRUNA FERNANDES MOURA e 

FERNANDO VILELA MOREIRA 
NICE MEIRA HONÓRIO 

49 2002 Termo Circunstaciado AILTON NUNES VIEIRA A ACOLETIVIDADE 

50 2002 Termo Circunstaciado 
KEKE ROSIBERG MENEZES FRANÇA e 

EDVALDO DOS ANJOS CARVALHO 

ANDERSON TAVARES 

PESSANHA 

52 2002 Termo Circunstaciado JOSÉ BATISTA DA ROCHA SILVANA FRANCISCO ARAÚJO 

53 2002 Termo Circunstaciado PAULO LOURENÇO NELMA MARIA DA SILVA 

55 2002 Termo Circunstaciado FRANCISCA JUCELI DOS SANTOS MANOEL MARTINS DA COSTA 

59 2002 Termo Circunstaciado JORGE ANTÔNIO DE ALMEIDA SATURNINO MENDES DE QUEIROZ 

60 2002 Termo Circunstaciado OSVALDO BARBOSA DIAS EDIENE DE OLIVEIRA VIRGINIO 

61 2002 Termo Circunstaciado FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA ORIOVALDO MACHERT 

62 2002 Termo Circunstaciado CÉLIO FRANCISCO DE OLIVEIRA A COLETIVIDADE 

64 2002 Termo Circunstaciado CLODOALDO CREPALDI JAMILLIA RAILINY COSTA ARRAES 

65 2002 Termo Circunstaciado CLAUDIO COSTA VIANA A COLETIVIDADE 

66 2002 Termo Circunstaciado TARCISIO BATISTA DOS SANTOS MÁRCIA BATISTA DOS SANTOS 

67 2002 Termo Circunstaciado IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO RICARDO ALVES DOS ANJOS 

68 2002 Termo Circunstaciado ADEMAR VIEIRA DOS SANTOS 
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS e 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

69 2002 Termo Circunstaciado 
ALTIELES FERNANDES SOBRINHO e 

MARCELINO FERNANDES VIEIRA 

ALTIELES FERNANDES SOBRINHO 

e MARCELINO FERNANDES 
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VIEIRA 

70 2002 Termo Circunstaciado WESLEY BATISTA DE REZENDE LUCIANA OTAVIANO PEREIRA 

71 2002 Termo Circunstaciado JOSÉ FRANCISCO DE ALENCAR NETO JOSÉ HENRIQUE BATISTA ALENCAR 

76 2002 Termo Circunstaciado EGIMAR RODRIGUES DE SOUZA JOSÉ AMÉRICO NERIS 

77 2002 Termo Circunstaciado ADÃO FERREIRA DA SILVA NELSON GERMANO 

79 2002 Termo Circunstaciado ADENIZIO PEREIRA VALDIRENE CORREIA DA ROC HÁ 

4 2002 Termo Circunstaciado JOÃO MARTINS 
EVA MARIA VASCONCELOS DOS 

SANTOS 

15 2003 Termo Circunstaciado 
TELVINO GONÇALVES DE ALMEIDA E 
JOÃO BATISTA SOUZA OLIVEIRA 

A COLETIVIDADE 

35 2003 Termo Circunstaciado SÉRGIO OLIVEIRA DOS ANJOS A COLETIVIDADE 

36 2003 Termo Circunstaciado ADRIANO DE MIRANDA E SILVA A COLETIVIDADE 

37 2003 Termo Circunstaciado GILMAR JOAQUIM DE OLIVEIRA A COLETIVIDADE 

38 2003 Termo Circunstaciado GILDO ANTONIO FERREIRA A COLETIVIDADE 

45 2003 Termo Circunstaciado 

LUCIANA GONÇALVES DA MATA, 

HERMANO ROSA DA MATA E MARIA DOS 

ANJOS DA MATA 

MARIA GARCEZ DA SILVA 

46 2003 Termo Circunstaciado 
MANOEL TEODORO DE SOUZA E 

MARIA LÚCIA DE SOUZA 
EUNICE RIBEIRO DE SOUZA 

90 2003 Termo Circunstaciado SIDEBALDO REZENDE SILVA A COLETIVIDADE 

193 2003 Termo Circunstaciado GENES EVANGELISTA DE SOUZA GENILSON RODRIGUES DE SOUZA 

194 2003 Termo Circunstaciado VALDECIR CARVALHO DE MACEDO JOSÉ ALEIXO DA SILVA NETO 

199 2003 Termo Circunstaciado JOÃO PAIXÃO DE OLIVEIRA ESTEVINA RIBEIRO DE PONTES 

202 2003 Termo Circunstaciado JOSÉ RAMIRO NUNES DA CRUZ MARIA APARECIDA SILVA LIMA 

203 2003 Termo Circunstaciado SIDNEI FERREIRA DE SOUZA ANA PAULA PEREIRA 

205 2003 Termo Circunstaciado JOSÉ DAMIÃO ALVES DOS ANJOS ROSÂNGELA BATISTA SOARES 

209 2003 Termo Circunstaciado JOÃO GALDINO DA SILVA MARIA JOSÉ DA SILVA 

214 2003 Termo Circunstaciado CELINO HONÓRIO DE SALES EDIMAURO HONÓRIO SALES 

218 2003 Termo Circunstaciado MAURO PEREIRA CAMPOS 
MARIA DA CONCEIÇÃO SATILO DOS 

SANTOS 

226 2003 Termo Circunstaciado OSMAR SOUZA SILVA FILHO CLAUDINETE GONÇALVES DA SILVA 

274 2003 Termo Circunstaciado VITÓRIO FERNANDES COELHO MARIA BENEDITA MENDES PRADO 

2 2003 Termo Circunstaciado EMERSON MARIANO FURTADO A COLETIVIDADE 

4 2003 Termo Circunstaciado JOÃO MARTINS 
EVA MARIA VASCONCELOS DOS 

SANTOS 

11 2003 Termo Circunstaciado MANOEL SOARES DE OLIVEIRA A COLETIVIDADE 

13 2003 Termo Circunstaciado JOSÉ CÂNDIDO DA COSTA A COLETIVIDADE 

16 2003 Termo Circunstaciado 

CLAUDIO ROBERTO BARBOSA, ELIAS 
PAZ PASSARINHO, EDSON FRANCISCO 

DOS SANTOS, VAGNO LOPES DE ARRUDA 
e ILTAMAR MARCOS DE ARRUDA 

 

18 2003 Termo Circunstaciado JOSÉ DIRCEU WINCK JANIRA FERNANDES DA SILVA 

19 2003 Termo Circunstaciado ORIOVALDO MACHERT FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA 

20 2003 Termo Circunstaciado ADENIZIO PEREIRA VALDIRENE CORREIA DA ROCHA 

31 2003 Termo Circunstaciado CLAUDOMIRO RODRIGUES NUNES GERALDO GURGEL DE SOUZA 

34 2003 Termo Circunstaciado SONIAS GUALDÊNCIO DE ALMEIDA A COLETIVIDADE 

42 2003 Termo Circunstaciado VALDECI FERREIRA DE LIMA A COLETIVIDADE 

57 2003 Termo Circunstaciado 
PAULO LOURENÇO e NELMA MARIA DA 

SILVA 

PAULO LOURENÇO E e NELMA 

MARIA DA SILVA 

58 2003 Termo Circunstaciado ELI GOMES FONSECA A COLETIVIDADE 

59 2003 Termo Circunstaciado ROSILENE ALVES DOS SANTOS A COLETIVIDADE 

61 2003 Termo Circunstaciado DOMINGOS CÂNDIDO RODRIGUES MANOEL DA SILVA 

63 2003 Termo Circunstaciado 

FÁBIO CARDOSO DOS SANTOS, 

CAIRO FABRÍCIO ARAÚJO e GENAÍNA 

RODRIGUES BASTOS 

GLEIDYENE DE OLIVEIRA VERGINIO 

65 2003 Termo Circunstaciado ENEIDAMAR MARTINS BARBOSA MATILDE APARECIDA DA SILVA 

66 2003 Termo Circunstaciado ROBERTINHO JOAQUIM DE SOUZA A COLETIVIDADE 

77 2003 Termo Circunstaciado MARIA ELENIR DE QUEIROZ ALVES A COLETIVIDADE 

78 2003 Termo Circunstaciado EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS A COLETIVIDADE 

80 2003 Termo Circunstaciado EURÍPEDES PEREIRA LOPES A COLETIVIDADE 

92 2003 Termo Circunstaciado SÉRGIO SILVANO DOS SANTOS JANETE MARIA DE SOUZA 

98 2003 Termo Circunstaciado MARCOS ANTÔNIO DOS REIS 
CLEONICE PEREIRA DE SOUZA 

COSTA 

99 2003 Termo Circunstaciado LEYDIANA GONÇALO SILVA TELES LUCIMAR RIBEIRO RODRIGUES 

100 2003 Termo Circunstaciado PEDRO LOPES CARVALHO FILHO MARIA APARECIDA CARVALHO 

103 2003 Termo Circunstaciado GERALDINO FERREIRA MENDES JOÃO EVANGELISTA DA COSTA 

116 2003 Termo Circunstaciado WILLIAN ROSA PAULISTA OBEDES PEREIRA CAMPOS 

117 2003 Termo Circunstaciado PAULO SÉRGIO DOS SANTOS 
JURACIR APARECIDO ROSA DOS 

SANTOS 

123 2003 Termo Circunstaciado JOSÉ GERALDO DA SILVA MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO 

125 2003 Termo Circunstaciado OSMAR ESTEVÃO DOS REIS A COLETIVIDADE 

126 2003 Termo Circunstaciado JOSÉ RAMIRO NUNES DA ACRUZ MARIA APARECIDA DA SILVA 

127 2003 Termo Circunstaciado DANIEL PEREIRA DA SILVA LUCAS DA COSTA MENDES 

128 2003 Termo Circunstaciado ANA JAQUELINE FERNANDES DE SOUZA ADELSON RODRIGUES TEIXEIRA 

136 2003 Termo Circunstaciado ANTÔNIO PEREIRA GOMES VALDECI DA SILVA COELHO 
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137 2003 Termo Circunstaciado JOÃO MIGUEL KOBELNIK OTONIEL ANTÔNIO FRANCO 

140 2003 Termo Circunstaciado SIVALDO COSTA 
ELY ROBERTO JÚNIOR FERREIRA 

BORGES 

142 2003 Termo Circunstaciado ALEANDRO DO CARMO BATISTA DOMINGAS BORGES CARDOSO 

144 2003 Termo Circunstaciado MARCOS CAMARGO DA SILVA A COLETIVIDADE 

148 2003 Termo Circunstaciado 
MARIA DA CONCEIÇÃO SATILO DOS 

SANTOS 
JOÃO BATISTA PEREIRA CAMPOS 

149 2003 Termo Circunstaciado ROSÂNGELA BATISTA SOARES 
MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES 
SOARES 

154 2003 Termo Circunstaciado NILDE MARIA DA SILVA ZILDA DE LIMA 

157 2003 Termo Circunstaciado ALMIR PEREIRA A COLETIVIDADE 

161 2003 Termo Circunstaciado RUBENS PEREIRA DE SOUZA OSANA DIAS DE OLIVEIRA 

167 2003 Termo Circunstaciado 
MARIA DA CONCEIÇÃO SATILO DOS 
SANTOS 

CLEIDE ALVES PEREIRA 

168 2003 Termo Circunstaciado LEILA GOMES RODRIGUES LUCAS GOMES RODRIGUES 

174 2003 Termo Circunstaciado JOSÉ DAMIÃO ALVES DOS ANJOS SILVANIA LOPES DE CARVALHO 

177 2003 Termo Circunstaciado MARCOS ROBERTO GUIMARÃES A COLETIVIDADE 

183 2003 Termo Circunstaciado RINALDO MONTEIRO XAVIER 
EDINALVA ALBERTO SOUZA 

XAVIER 

185 2003 Termo Circunstaciado 
RAIMUNDO NONATO ALVES e NAIR 

LUIZA DO CARMO 

RAIMUNDO NONATO ALVES e 

NAIR LUIZA DO CARMO 

206 2003 Termo Circunstaciado JOSÉ DAMIÃO ALVES DOS ANJOS SILVANIA LOPES DE CARVALHO 

224 2003 Termo Circunstaciado ZIZA RODRIGUES GUIMARÃES A COLETIVIDADE 

 

Disponibilizado - 10/03/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10692 Caderno de Anexos Página 7 de 7


		2020-03-10T09:36:55-0400
	REBECCA ROQUE DUARTE:32529




